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Esther Oliver  I  Irakasle eta ikertzailea

Mañariko aurrekontu parte-hartzaileak landu ostean, plazako kioskoa 
umeentzako jolasgune bihurtzea erabaki dute. Umeekin tailerrak egin 
zituzten iaz, beraien beharrizanak zuzenean ezagutzeko. Gero, herritar guztiei 
zabaldu zieten parte-hartzeko aukera. Azkenean, kioskoaren proiektuagaz 
umeen eta helduen ideiak bateratzea erabaki dute .     6 

Sagardo denboraldiari hasiera eman diote asteon 
Zornotzako Uxarte sagardotegian. Bestalde, eremu 
komertzialetik aparte, Zezpala sagardoa egiten dabilen 
lagun taldea ezagutu du ANBOTOk, Garain.   3

Durangaldean Txotx!    

Kultura
Ia 500 preso eta errefuxiaturen testuekin osatutako 
‘Ametsen liburua’ aurkeztuko dute Durangon   13
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Emakume izena ipiniko diete  
udal liburutegiari eta kiroldegiei
Hainbat kale edo eraikini emakume izena ipintzea adostu zuten udal bilkuran

  DURANGO  M.O.
Durangoko udal liburutegiak 
eta Landakoko kiroldegiek 
emakume izena edukiko dute 
laster. Iaz, Durangoko hainbat 
kale, plaza edo eraikini ema-
kume izena jartzeko erabakia 
hartu zuen osoko bilkurak, Ber-
dintasun Kontseiluaren propo-
samena bere eginez, eta, hain 
zuzen ere, kontseilu horretan 
dabiltza hiru eraikinentzako 
izen posibleak aztertzen.

Izenak aukeratzen dituzte-
nean, batzordean landuko di-

tuzte lehenik, eta gero, osoko 
bilkuran eztabaidatuko dituzte. 

Berdintasun Kontseiluan 
konturatu ziren Durangon ez 
dagoela ia emakume izena duen 
kalerik, eta horren atzean,  ema-
kumeek bizi izan duten “diskri-
minazio historikoa” dagoela 
uste dute. Parekidetasunaren 
ikuspegitik emakumeen pre-
sentzia indartzeko asmoz aur-
keztu zuten proposamena. 

Ekarpenak agerian
Euskal Herriaren historian 

emakumeek egin dituzten ekar-
pen garrantzitsuak agerian 
ipintzeko helburua dauka egi-
tasmoak. Horrela, hiru baldin-
tza dute balizko izenek: Euskal 
Herrikoa izatea –Durango edo 
eskualdeagaz lotura eduki izana 
lehenetsiko da–, berdintasuna-
ren alde lan egin izana, eta hil-
dakoa izatea. 

Liburutegiari eta kiroldegiei 
emakume izena ipintzekoa,  
proiektuaren lehenengo pausoa 
da, eta gerora, kaleen atala eto-
rri beharko litzateke.Udal liburutegia izango da emakume izena hartuko duen eraikinetako bat.

Gorrotxategi eta Ardanza,  
Madrileko eztabaida politikoan
Miren Gorrotxategi eta Pilar Ardanza durangarrak, Madrilen ganberetan

  DURANGO Markel Onaindia
Abenduaren 20an egindako Es-
painiako hauteskundeek mapa 
politiko zatikatua utzi zuten, 
alderdi-bitasunaren amaiera is-
latuz eta gobernua osatzeko pa-
norama zaila ekarriz. Hasieran, 
bazirudien hauteskundeak erre-
pikatu beharko zirela; gero, PP, 
PSOE eta Ciudadanosen arteko 
gobernua zebilen ahorik aho; 
orain, indar gehiago hartzen da-
bil PSOEko Pedro Sanchez buru 
izango duen gobernuaren au-
kera. Egoera politiko horren er-
dian, durangar bi daude: EAJko 
Pilar Ardanza kongresuan, eta 
Podemos-Ahal Duguko Miren 
Gorrotxategi senatuan. 

Unearen garrantziaz
Senatua bigarren mailako gan-
bera bat dela onartu arren, bere 
partaidetzagaz pozik dago Go-
rrotxategi, eta egoera politikoa-

ren garrantzia nabarmendu du: 
“Azken urteetako une politiko-
rik interesgarriena da”. Gober-
nu osaketaren negoziazioetan 
bere alderdiko zuzendaritza 
dabilela dio: “Egunero dabiltza 
elkartzen. Esperantza daukat 
gobernua osatuko dela, eta au-
rrera egingo dugula”. 

Senatuko mahaiko presiden-
te izateko hautagaia izan zen 
bere alderdiaren izenean, baina 
PPk gehiengoa du senatuan, eta 
presidentea Rajoyren taldekoa 
izango da. Gainera, “PP, PSOE 
eta EAJren arteko akordio baten 
erruz”, azkenean mahaitik kan-
po ere geratu dira Pablo Iglesia-
sen alderdikoak. 

Gorrotxategi Zuzenbide 
Konstituzionaleko irakaslea 
da EHUn, eta beraz, “profesio-
nalki ere interesgarria” izango 
da berarentzat senatuan parte 
hartzea.

“Ardura eta ohorea”
Pilar Ardanza jeltzaleak ibilbide 
luzea du atzetik. Durangoko al-
kate eta Bizkaiko diputatu izan 
ostean jesarriko da kongresuan. 
Bere kargu berriaren ardura 
aipatu du: “Ardura eta ohore 
handia da Madrilen EAJren or-
dezkari izatea, baita herritarren 
hitza edukitzea ere”. 

Aniztasun politikoa hartu 
du berbagai: “Orain arte, kon-
gresua aspergarria zela zioten 
batzuek. Bada, orain, beste era 
batera aurkezten da”.

Bestalde, gobernu osaketa-
ren inguruan, “guztia zabalik” 
dagoela esan du Ardanzak, eta 
hurrengo asteetan gaiaz gehiago 
jakingo dela: “Ikusiko dugu ea 
posible den dauden sentsibilita-
te guztiekin gobernua osatzea. 
Osatzen bada, biztanleen arazo, 
nahi eta ilusioak ordezkatuko 
ditugu”. Pilar Ardanza kongresuan egongo da lehen aldiz.

Miren Gorrotxategi senatuan egongo da.
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Upelak bete-beteta daudela hasi 
dute Bizkaiko sagardo denboraldia
Aurten, 180.000 litro sagardo ekoiztu dituzte, iaz baino 30.000 gehiago

 ZORNOTZA  J.D.
Bizkaian eta Bizkaiko sagarra-
gaz ekoiztutako sagardoagaz 
bete-beteta daude upelak. Iazko 
negua aproposa izan da sa-
gar-arbolentzat, eta udaberriko 
eguraldiak loraldian lagundu 
du. Ondorioz, sagar asko batu 
dute, eta iaz baino 30.000 litro 
gehiago ekoiztu ahal izan dira 
aurten: 180.000 litro, guztira.

Aurtengoa gorputz ederre-
ko sagardoa dela nabarmendu 
zuten Bizkaiko sagardo denbo-

raldia abiatzeko, martitzenean, 
Zornotzako Uxarte sagardo-
tegian egindako ekitaldian. 
Alkohol graduazio altuagoa du, 
eta fruta usain freskoak ditu. 
Bizkaiko Sagardogileen Elkar-
teko presidente Aitor Intxau-
rragaren esanetan, “erraz eta 
gustura edatekoa da, suabea, 
goxo puntu bat duena”.

Bizkaiko sagardoak ez du 
nolanahiko enbaxadorea. Ai-
tzol Atutxa Euskal Herriko aiz-
kolari txapelketa irabazi duen 

aurreneko bizkaitarra da. “Ilu-
sio handiz” hartu du enbaxado-
re lana, eta aurtengo sagardoa 
“edateko erraza eta aho zapore 
finekoa” iruditu zaio.

Andoni Agirrebeitia Zorno-
tzako alkateagaz batera, Jaur-
laritzako eta Aldundiko agin-
tariak batu zituen Uxarteko 
aurkezpenak. Jaurlaritzako 
Bittor  Orozen berbetan, euskal 
sagardoaren inguruan plangin-
tza bat lantzen ari dira, AEBeta-
ko merkatuan sartzeko.Aitor Intxaurraga eta Aitzol Atutxa Uxarteko aurkezpenean.

Zezpala sagardoa: 
auzolanean eginiko 
gertakizun polit bat
Lagun koadrila bat sagardoa egiten dabil Garain, 
Durangaldeko baserrietako sagarrak erabilita

  ERREPORTAJEA  M.Onaindia
“Gertakizun polit bat, behin 
Asturiasen...”. Horrela has-
ten da Kupela taldearen abesti 
ezaguna. Baina, sagardoaren 
inguruko esperientzia politak 
bizitzeko, ez dago zertan Astu-
riaseraino joan. Durangaldean, 
Zornotzako Uxarte sagardote-
gian bazkaltzea izan daiteke 
aukera bat, edota Iurretako 
Trazolakoen eta Zaldibarko Ai-
tor Intxaurragaren sagardoak 
edatea beste bat. Bestalde, ere-
mu komertzialetik aparte, bada-
go sagardogintzaren inguruko 
proiektu interesgarri bat ere: 
Zezpala sagardoa. Auzolanean 
eta autogestioan oinarrituta, 
hamabost bat sagardozaleko 
koadrila baten eskutik datorren 
gertakizun polita.

Garaiko Etxeita baserria du-
te topagune. Ibon Berriozabal-
goitia da bertakoa: “Koadrilako 
hainbat baserrikoak gara, eta 
beti ibiltzen ginen sagardoa egin 
behar genuela esaten, sagar pi-

loa sobera ikusita. Azkenean, 
duela hiru urte egin genuen. 
Prentsa txiki bat utzi ziguten, 
eta gure baserrietan zein in-
gurukoetan sagarrak batu ge-
nituen. 150 litro irten ziren”. 
Hurrengo urtean, beste kupel 
bat erosi, sagarra txikitzeko ma-
kina elektrikoa gero... Aurten, 
dagoeneko, 1.500 litro ekoitzi 
dituzte. Sagardoa eurentzat eta 
ingurukoentzat da batez ere, 
Egoitz Uriartek azaldu duenez. 
“Beste modu bat da; dena ez da 
erostea. Edozeinek egin ahal du 
bere ingurukoagaz”. 

Baserritarrekin trukea
Proiektu honek badu beste bere-

zitasun bat, egileen eta baserri-
tarren arteko trukea. Uriarte: 
“Baserritar batzuek sagarrak 
ematen dizkigute, eta guk sa-
gardo botilak ematen dizkiegu 
ordainetan”. Aurten, lau tona 
sagar batu dituzte Garain, Arra-
zolan, Izurtzan eta Mendiolan. 
Baserritarren harreraz berba 
egin du Berriozabalgoitiak: 
“Pozik hartzen dute. Izan ere, 
normalean, baserritarrek saga-
rrondo piloa edukitzen dute, bai-
na jan, gutxi jaten da. Esaterako, 
errege-sagarrak gorde egiten 
dira, laban egiteko edo, baina 

beste asko animalientzat dira, 
edo soberan geratzen dira”. 

Autodidaktak
Autodidaktak dira. Irakurri, 
galdetu, probatu... Orain, Etxei-
ta baserriaren bueltan, tokiko 
sagarrak landatzen hasi dira, 
25 bat klase desberdin, Berrio-
zabalgoitiaren esanetan. “Klase 
askotako sagarren nahasketatik 
irteten da sagardo ona”. Trata-
mendu kimikorik eta sulfitorik 
barik sortzen dute edaria.

Egitasmoak lagun taldea in-
dartzeko balio izan die, gainera: 

“Batek lana daukala, besteak 
seme-alabak... honi esker, denok 
batzen gara, afaltzeko edo beha-
rrerako”, esan du Uriartek.

Datorren asteburuan elkar-
tuko dira berriro, sagardoa boti-
letan sartzeko asmoz. “Gainera, 
urtero, gure txotx propioa egiten 
dugu botiletan sartu eta pare bat 
astera”, dio Berriozabalgoitiak. 

Kupeletik ziria atera, eta 
txotx egin dute Zezpalako Be-
rriozabalgotiak eta Uriartek. Sa-
gardo gozoa dator, tradizioaren 
indarragaz eta gaztetasunaren 
freskuragaz. 

Egoitz Urien eta Ibon Berriozabalgoitia, Etxeita baserrian, sagardo kupel artean.

1.500 
litro sagardo ekoitzi  

dituzte aurten
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‘Anboto.org’ webguneko bisita 
kopurua %60 hazi da urtebetean
ANBOTOren atari digitalak emaitza arrakastatsuak eduki ditu 2015ean, 2014ko datuekin konparatuta

 DURANGALDEA  M. Onaindia
A N B O T O r e n  we b g u n e a k 
(www.anboto.org) emaitza 
arrakastatsuak eduki ditu 
2015ean. Izan ere, 2014agaz 
konparatuta,  %60 hazi da 
irakurleen bisita kopurua. 
Proiektuak Durangaldean 
dituen harrera eta eragina 
erakusten dute datuok. Pau-
soz pauso, ANBOTOren erre-
ferentzia handitzen dabil In-
terneten. Horrela, gero eta 
gehiago dira eskualdeko in-

formazioa egunero euskaraz 
irakurtzen dutenak.

%40, telefonotik
Amaia Ugalde kazetaria da web-
gunearen arduraduna, eta au-
dientzia igoera horretan hain-
bat faktorek lagundu dutela dio. 
Informazioa jasotzeko ohiturak 
aldatzen doaz, Ugalderen ara-
bera: “Gero eta garrantzi han-
diagoa dute sare sozialek eta 
telefono mugikorrak. Sareetan 
egiten dugun ahaleginak eta 

webgunearen diseinu egokituak 
erabiltzaileen bisitak indartze-
ko balio izan dute”. Gaur egun, 
bisitarien %35 sare sozialetatik 
dator, eta mugikorren erabilera 
ere handitu da: “Hazkunde han-
dia nabaritu dugu: bisitarien 
%40 mugikorretik sartu dira 
2015ean, eta 2014an %25,52k era-
biltzen zuten bide hori”. 

Sare sozialei dagokienez, 
Facebook eta Twitter gehituta, 
1.200 lagun gehiago batu dira 
urtebetean.

Bestalde, 2014an Zornotzako 
albisteak jarraitzen hasi izana 
era bada gora egitearen kausa 
garrantzitsuetako bat. 

Momentu honetan, Tokikom 
tokiko hedabideen elkartea-
ren plataforma digitalean dago 
ANBOTOren webgunea, beste 
11 atarigaz batera.

Paperekoa, irakurriena
Bestalde, papereko ANBOTO-
ren irakurleak ere goraka doaz. 
2015ean Durangoko Udalak 
egindako inkestaren arabera, 
komunikabide irakurriena da; 
inkestatuen %41ek aukeratzen 
dute euskara hutsezko asteka-
ria bertako gertakariez infor-
matzeko. Uneotan, 11.500 aleko 
tirada dauka. Euskal Herrian, 
Jaurlaritzak eginiko azterketa-
ren arabera, tokiko hedabideen 
irismenari dagokionez, hiruga-
rren lekuan dago Durangalde-
koa, Goiena eta Ttipi-Ttaparen 
atzetik. Gainera, Anboto La-
gunen taldea handitzen dabil; 
proiektua babestearen truke, 
hainbat opari jasotzen dituzte.

ANBOTOren webguneko informazioa jasotzeko, telefono mugikorren bidea asko hazi da 2015ean.

AMAIA 

UGALDE

Drogen 
prebentziorako 
ikastaroak prest

 DURANGALDEA  M. O.
Amankomunazgoko Adikzioen 
Prebentziorako Zerbitzuak an-
tolatutako Guraso Eskolan bost 
ikastaro eskainiko dituzte, aur-
ten. Hain zuzen ere, martxoan 
hasiko dira saioak, eta urtarri-
laren 29ra arte eman ahal dute 
izena interesdunek. 

Prentsa ohar bidez azaldu 
dutenez, eskola umeak dituzten 
gurasoei zuzendutako ekimena 
da, batez ere, baina gaiarekiko 
interesa dutenek ere badute 
parte hartzeko aukera. Ins-

kripzioa egiteko, 94 620 05 20 
telefonora deitzea edota preven-
cion.mdurango@bizkaia.org 
helbidera idaztea eskatu dute 
antolatzaileek. 

Gai ugari
Hainbat izango dira Guraso 
Eskolako bost ikastaroetan 
jorratuko dituzten gaiak: haur-
tzaroko edota nerabezaroko 
prebentzioa, guraso eta seme-a-
laben arteko komunikazioa, 
afektibitatea, emozioen oreka, 
frustrazioen gestioa, edota au-
toestimua, adibidez.

Martxoan hasiko dira 
saioak, eta urtarrilaren  
29ra arte eman ahal  
dute izena interesdunek

Udal liburutegiaren 
berri jasotzen 
duen blog berria 
indarrean dago 

  IZURTZA J.D.
Udal liburutegia biziberritzeko 
eta bertan egiten diren ekin-
tzen berri emateko blog berria 
indarrean dago. Izurtzako Uda-
laren webguneko (www.izur-
tza.net) eskumaldean, ‘Liburu-
tegia’ izenburua duen atalean 
klikatuz sartu daiteke. 

Hainbat ataletan banatu 
dute informazioa. Batetik, li-
burutegian ez dauden liburuen 
kontsulta egin daiteke. Horre-
tarako, Euskadiko irakurketa 
publikoko sarera sartzeko au-
kera eskaintzen da. Beste atal 
batek liburutegi eta KzGuneari 
buruzko informazio orokorra 
jasotzen du: ordutegiak, eure-
kin harremanetan jartzeko au-
kera… Hirugarren atal batean, 
liburuen iruzkinak jarriko di-
tuzte, eta kultur ekitaldien gai-
neko informazioa jasoko dute. 

Udal gobernua 
pozik, gabonetako 
bonoek eduki 
duten harreragaz  

  ZALDIBAR  I.E.
Jendeak herriko dendetan kon-
tsumi dezan bultzatzeko, Zaldi-
barren bizi, Zaldibarren erosi 
kanpaina abiatu zuen udalak 
urte amaieran, 15 merkatari-
ren babes eta parte-hartzeagaz. 
Hamar euro ordainduta, he-
rriko dendetan erosteko hogei 
euroko balioa zuten 500 bono 
atera zituzten, eta 468 erabili 
zituzten herritarrek. 

Udal gobernua eta ekime-
nean parte hartu duten mer-
katariak kanpainak izan duen 
harreragaz oso pozik dauden 
arren, Arantza Baigorri al-
katearen berbetan, hurrengo 
kanpainari begira, badago zer 
hobetua ere: “Herritar bakoi-
tzak gehienez bi barik, bono 
bakarra eskuratu ahal izatea, 
eta kanpainaren berri hobeto 
ematea, esate baterako”.  

‘Gurea da 
Garaipena Eguna’ 
aldarrikatuko dute 
biharko ekintzekin  

  ZALDIBAR  I.E.
Gurea Da Garaipena Eguna os-
patzeko egitaraua prestatu du-
te, Zaldibarren, biharko. Iazko 
urtarrilekoa bezala, egun oso-
ko egitaraua izango da bihar-
koa ere. Pauso bat ere ez atzera, 
gurea da garaipena! goiburuak 
batuko ditu biharko hitzordu-
ko ekintza guztiak. 

Hasteko, 11:00etan, elkar-
tasun pegada egingo dute, He-
rriko aurreran, eta elkartea-
ren aurkezpena eta bazkari 
herrikoia, ondoren. Olazar 
frontoian izango da bazkaria, 
eta Daltondarren musikak gi-
rotuko du bazkalostea. Poteo 
girotuaren eta manifestazioa-
ren ostean, musikagaz amai-
tuko dute eguna. Shock Waves 
iruindarrak, eta Durangaldeko 
Nevadah eta Worth It ariko di-
ra, 22:30ean, Gaztetxean. 
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URTARRILEKO SARIAK ABANTAILAK
Anbotoren 
lagunak

www.anboto.org
lagunak@anboto.org
Tel.: 946 816 558

HITZ LIBURU-DENDA. 
LIBURUA ETA CDa  
Joseba Sarrionan- 
diaren “Lapur  
banden etika ala 
politika” liburua eta 
Esne Beltza  
taldearen “Esna” CDa.

FORUM SPORT.  
PULTSOMETROA 
Polar FT1 modeloa 
eta uhala. 
Iragazgaitza.

SALTSAN KATERIN. 
EGUEN SALTSAN 
Kalitate handiko 
produktuen 
dastaketa, 2 
pertsonentzat.  
4 egile-pintxo,  
2 ardorekin 
lagunduta.

EROSKI.  
SPORTCAM 
Kiroletarako 
kamera konpaktua.
95mm ultra 
compact size. 
Weather Proof.

COLOR PLUS.  
INPRIMAGAILU 
MULTIFUNTZIONALA 
Epson eskaner 
eta inprimagailu 
multifuntzionala.

Deskontuak Durangaldeko 
zein eskualdez kanpoko 
hainbat saltokitan.

Deskontuak Anboton 
argitaratzen diren  
iragarki labur ordainduetan 
eta eskeletan.

Hilero egingo diren 
zozketetan parte hartzea.

Durangaldeko egutegia  
eta turismo-gida opari.

Gatza hartzeko lau  
edukiontzi jarri dituzte 
Apatan, Axpen, Arrazolan eta Santixan bana daude

  ATXONDO  J.D.
Aurreko urteetan, 1.000 kilora 
arteko gatz zakuak ipini zituz-
ten herriko hainbat kokagune-
tan, udal langileek zein herrita-
rrek eskura izateko, edurra edo 
izotza egiten zuenean. Zakuek, 
baina, “itxura eskasa zuten, 
eta, gainera, euriagaz gatza 
urtu egiten zen”, udal ordez-
kariek adierazi dutenez. Auzo 
batzarretan horren gaineko 
kexaren bat zegoela-eta, gatza 
modu txukunean gordeta izate-
ko, udalak 500 kiloko edukiera 

duten lau edukiontzi ipini ditu, 
Apatan (posta bulego ondoan), 
Axpen (eliza ostean), Arrazolan 
(Elizondoko aparkalekuan) eta 
Santixan (zabor edukiontzien 
ondoan) banatuta.

Jakoba Errekondok 
hitzaldia eskainiko 
du, eguaztenean

  ATXONDO  J.D.
Jakoba Errekondo agrono-
mo eta paisajista usurbilda-
rrak hitzaldia eskainiko du, 
urtarrilaren 27ko eguaztenean, 
18:00etan, Atxondoko eskolan. 
Guraso elkartea da antolatzai-
lea, eta hitzaldirako sarrera 
doakoa da. Errekondok bere 
Bizi baratzea liburua ere aur-
keztuko du. Euskadi Irratiko 
‘Landaberri’ saio ezagunean 
egiten duen antzera, baratzei, 
landareei eta, oro har, nekaza-
ritzari lotutako herritarren 
dudak eta kezkak argitzen ere  
saiatuko da.

Errematan, 70 euro  
tarta baten ordainetan
Gozokiak izan ziren Errematako protagonistak

  GARAI  M.O.
Joan zen domekan egin zuten 
Erremata, baserriko produk-
tuen enkatea. Garain egindako 
etxeko tarta bat lortzeko, 70 
euro ordaindu zituen herritar 
batek, eta, hain zuzen ere, go-
zokiak izan ziren Errematako 
“produktu izarrak”, Lazaro Mi-
likua antolatzaileak azaldu due-
nez. Tostadengatik ere antzeko 
kopurua ordaindu zuten.

Milikuaren esanetan, jende 
asko bertaratu zen, eta giroa ere 
ona izan zen. Baserritarrek era-

mandako 30 bat produktu-sorta 
egon ziren enkantean, eta 1.200 
euro batu zituzten guztira. Di-
ruaren erdia elizako konponke-
tetarako erabiliko dute, eta bes-
te erdia Caritasi emango diote.

Baserritarrek emandako 
30 produktu egon ziren 
enkantean, eta 1.200 euro 
batu zituzten guztira

Mañariko plazako 
kioskoa umeentzako 
jolasleku bihurtuko dute
Mañariko aurrekontu parte-hartzaileen prozesua 
berritzailea izan da; umeekin tailerrak egin dituzte

  MAÑARIA  Markel Onaindia
Mañariko aurrekontu par-
te-hartzaileek proiektu berri-
tzaile bat dakarte, aurten: pla-
zako kioskoa umeentzako jo-
lasleku bihurtzea. Hori izan 
da herritarrek, umeek barne, 
ondorioztatu dutena. Izan ere, 
prozesua bera ere berritzailea 
izan da; umeekin tailerrak gara-
tu dituzte, euren nahi eta beha-
rrizanak zuzenean ezagutzeko. 

Jolasen bidez, dozena bat 
umek Mañarirako dituzten 
ametsak marraztu dituzte. Az-
ken emaitzan, hiru ideia nagusi: 
tirolina bat ipintzea, eskalada
-murru bat prestatzea, eta ur-
tean zehar tailerrak antolatzea. 

Gero, herritar guztiei zabal-
dutako partaidetza dinamikan, 
kioskoa, plazan dagoen jolas 
eremuaren baitan sartzeko pro-
posamena egin du guraso batek, 
eta ideiagaz bat egin dute par-
taideek. Ondorioz, ume eta hel-

duen ideiak bateratzea erabaki 
dute. Udalaren aurrekontu biak 
ere batu dituzte, umeen propo-
samenetarako gordeta zeuden 
10.000 euroak eta herritar guz-
tien 15.000 euroak, hain zuzen. 
Partaide batek etorkizuneko 
kioskoaren maketa landu du.

Beraz, txirristak, eskalada
-murru txiki bat, tirolina bat, sa-
re bat eta sokekin igotzeko gune 
bat edukiko ditu kiosko erabe-
rrituak. Gainera, kanporantza 
ere hedapen bat ipiniko diote, 
leku gehiago egoteko. Kioskoak 
zentzu berri bat hartuko du, eta 
normalean erabiltzen ez den 

bertako aterpea aprobetxatu-
ko dute, eguraldi txarra egiten 
duenean ere umeek non jolastu 
eduki dezaten. 

Udalaren konpromisoa
Endika Jaio alkatea pozik ager-
tu da aurrekontu parte-hartzai-
leen prozesuagaz eta emaitza-
gaz. “Plazari zentzu ludiko bat 

emateko aukera” lez ikusten 
du proiektua. Jaiok azaldu du 
aurreikusitako 25.000 euroekin 
akaso ez dutela nahikoa izango 
kioskoaren obra egiteko, baina, 
beharrezkoa bada, aurrekontu 
orokorretik gehiago ipiniko 
dutela. “Aurten egiteko konpro-
misoa hartu dugu”, esan du EH 
Bilduko alkateak.

Umeen partaidetzaren balo-
razioa egiterakoan, “demokra-
zia parte-hartzailean hezteko” 
modu bat dela uste du Jaiok. 
Hain zuzen ere, umeekin bate-
ra aurrerantzean jolasgunea 
egokitzen joatea da udalaren 
asmoa: “Umeen artean auzola-
nean eraikitako jolasgunea iza-
tea gura dugu”. 

Prozesuan parte hartu duen herritar batek kiosko berriaren maketa bat sortu du.

Txirristak, eskalada-murru 
txiki bat, tirolina bat, sare 
bat eta sokekin igotzeko 
gune bat edukiko ditu
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FISIOTERAPIA 
OSTEOPATIA

Trañabarren 13, 4. blokea, 
behea eskuma 

48220 MATIENA-ABADIÑO

Tel.: 944 657 132 - 686 906 374

Ane Legorburu Munitxa

RP
S:

 11
9/

13

B. UNAMUNZAGA 
E. ETXEBARRIA

Muruetatorre, 2C - behea 
48200 DURANGO

Tel.: 946 819 951  Mug.: 717 194 454

ODONTOLOGIA OROKORRA 
ETA ESPEZIALIZATUA

uecdental@gmail.com

RP
S:

 14
5/

13

JON ARRUABARRENA

Frantzisko Ibarra, 6 - DURANGO 
jon@psikologo.biz - www.psikologo.biz

PSIKOLOGO KLINIKOA 
PORTAERA TERAPIAN MASTERDUNA

• Antsietatea, estresa, fobiak 
• Depresioa • Eskola arazoak

UMEAK - NAGUSIAK - BIKOTEAK

Tel.: 946 033 246 - 629 245 728 RP
S:

 6
2/

11

Laser berria:

Txatxiena, 6 
48200 DURANGO

Tel.: 946 810 387

Tatuajeak behin betiko kentzeko laserra

Obesitatea-zelulitisa, 
Laserra: depilazioa (prezio bereziak), barizeak... 

Adinaren kontrako tratamenduak: orbanak, botoxa...

RP
S:

 16
/0

9

RP
S:

 16
2/

13

Profesional 
onenak zure 
zerbitzura!

Monagotorre, 4 - behea 
48200 DURANGO
Tel.: 946 203 630

Kiropodia, onikopatia, alterazio 
dermatologikoak eta ibilerako alterazioak

RP
S:

 14
8/

13

GOIATZ MURUA

AINHOA ELORZA
PODOLOGOA

PODOLOGOA

UMEAREN 
GARAPENERAKO 

ZENTROA

Juan Olazaran, 1 behea
48200 DURANGO

Laguntza goiztiarra, psikomotrizitatea, 
fisioterapia, logopedia

Tel.: 944 668 370 - 615 782 090 RP
S:

 6
3/

63

FISIOTERAPIA

PODOLOGIA

PSIKOLOGIA

ESTETIKA

ODONTOLOGIA

OPTIKA

PEDAGOGIA

J.L. URRETA ZABALO

Zumalakarregi, 18 - 1. ezk. 
48200 DURANGO

Tel.: 946 812 200

MEDIKU ESTOMATOLOGOA 
IMQ, PADI (umeen hortz programa) 

Ortodontzia

RP
S:

 11
2/

13

OSASUN GIDA
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Leiz, Berriozabaleta eta 
Igurian, auzolanean
Herriko hiru bide auzolanean garbituko dituzte

  ELORRIO  Markel Onaindia
Herriko auzobideak garbitzeko 
beharrezkoa dena dokumen-
tu batean jasoko du udalak, 
lanerako ordua heltzean, zer 
eta zelan egin argi edukitzeko. 
Proposamen hori, Gobernu 
Planeko 100 neurrietako bat da, 
eta udara bitartean garatuko 
duela esan du udalak. Baina, 
hiru auzotan, herritarren esku 
geratuko da ardura; izan ere, 
Leiz, Berriozabaleta eta Igurian 
auzolanean garbituko dituzte 
auzobideak. Udalak azaldu due-
nez, auzotarrak prest agertu 
dira lana burutzeko.

Auzotarren parte-hartzea 
indartzeaz gainera, udalari gas-
tu gutxiago eragingo dio hiru 
auzoetako borondatezko lanak. 
Baina, ordainetan, auzorako 
diru-laguntzak eskainiko ditu 

administrazioak. Beraz, au-
zotarren lanak aparteko saria 
edukiko du. 

Toponimia, sarean
Bestalde, euskararen arloari 
lotuta, orain arteko ikerketetan 
batutako leku-izen edo topo-
nimo guztiak www.elotop.net/
euskara atarian eskegi dituzte. 
Interneten inguruan ezagutza 
gutxi duenak ere topatzeko mo-
duan prestatu dutela esan dute 
arduradunek.

Gobernu Planeko 100 
neurrietako bat da, eta 
udara bitartean garatuko 
duela esan du udalak

Emakumeek 
euskal dantzetan 
izan duten rolari 
buruz, berbaldia  

  BERRIZ  A.U.
Datorren martitzenean, urta-
rrilak 26, Oier Araolaza kazeta-
ri, antropologo eta dantzariak 
Emakumea euskal dantzan hi-
tzaldia eskainiko du, Berrizko 
Kultur Etxean, 19:30ean. Dan-
tza tradizionalean egon izan di-
ren genero bereizketen gaine-
ko azterketa egin du Araolazak. 

D a n t z a r i  e i b a r t a r r a k 
ANBOTOri iaz eskainitako 
elkarrizketan azaldu zuenez, 
dantza tradizionala gizartea-
ren isla da: “Gizartean aurkitu 
dezakeguna aurkitu dezakegu 
dantzan, lehen eta orain”. Bere 
berbetan, emakumeek “ia ga-
rai guztietan borrokatu behar 
izan dute debekuen, eta plaza 
publikoa monopolizatzeko gi-
zonezkoek eginiko ahaleginen 
kontra”.

Biblioteka eta Askondo izango 
dira aurtengo proiektu nagusiak 
EAJk eta PSE-EEk bozkatu dute aurrekontuaren alde; Bildu abstenitu egin da 

  IURRETA  Aitziber Basauri
Bibliotekaren birmoldaketa 
(125.000 euro), Askondoren 
errehabilitazio osoa (475.000 
euro) eta Santa Apolonia auzoa 
Orozketarako errepideagaz lo-
tzea (150.000). Horrexek izango 
dira Iurretako Udalaren proiek-
tu nagusiak, aurten, eta 2016ra-
ko lotutako inbertsio atalaren ia 
%72 eroango dute.  Atzo onartu 
zuen udalbatzak 5,9 milioi eu-
roko aurrekontua— iaz baino 
%3,73 gehiago—; 1.050.000 euro-
ko inbertsio atala jasoaz —iaz 
baino %27,12 gehiago—. EAJk 
eta PSE-EEk bozkatu zuten alde; 
Bildu abstenitu egin zen.

Gastu arruntak, eta Kultura 
eta Gizarte Ongizate arloko di-
ru-laguntzek izandako igoerak 

eragin dute aurrekontuaren 
igoera, inbertsioekin batera. 

Hainbat zalantza
Aurrekontua urtarrilean onar-
tzeagatik zoriondu ostean, eta 
udalaren “inbertsio gaitasunaz” 
jabe direla argituta, bai bibliote-
karako bai Askondorako egitas-
moekiko zalantzak agertu ditu 
Bilduk: “Zerbait egin behar dela 
argi dugu, baina, ez horrenbeste 
diru bideratu behar denik. Badi-
tugu beste lokal batzuk egokitu 
daitezkeenak bibliotekako mu-
gimendua gutxitzeko”. Askon-
dorako inbertsio “potoloak” ere 
“dudak sortu” dizkie, “askotari-
ko iritziak” jaso dituzte-eta. 

Bestalde, herritarrei gorde-
tako diru-atal baten falta ere 

aipatu du Bilduk, “parte har-
tzea bideratuz”. PSE-EEk, be-
rriz, udaleko lanpostuen ze-
rrenda osatzeko egin den lana 
azpimarratu du, aurrekontuan 
islatzeak duen “garrantzia” 
aipatuz. Bibliotekak inbertsio 
baten beharra duela ere esan du. 

Biblioteka “modernoagoa”
Bibliotekan “hormak bota eta 
espazioa zabalduko” dute. Toto-
rikaguena alkateak azaldu due-
nez,“asko erabiltzen dira  kultur 
etxea eta liburutegia; hori oso 
positiboa da. Horregatik moder-
nizatu gura dugu”. Lanak udan 
hasi gura dituzte, biblioteka ix-
tea eskatuko lukete-eta. Askon-
don “herritarrentzat espazio bat 
errekuperatu” gura dutela dio.

Taxi-auzunea 
zerbitzurako 
txartela berrizteko 
epea zabalik dago  

  IURRETA  Aitziber Basauri
Taxi-auzunea zerbitzua erabil-
tzen duten iurretarrek txartela 
berriztu behar dutela jakin 
eragin du Iurretako Udalak. 
Urtarrilaren 31ra bitartean du-
te txartela berrizteko aukera, 
eta, otsailaren 1etik aurrera, 
udalak emandako erabiltzaile 
txartel berria aurkeztu behar-
ko diote taxi-gidariari.

San Sebastian, Bakixan
Bestalde, San Sebastian jaietan 
murgilduta daude Bakixan, 
eguenean Donien Atxa igo zu-
tenetik. Asteburuan, hainbat 
ekitaldi izango dituzte: makai-
lau txapelketa, danborrada eta 
Luhartz taldeagaz erromeria 
izango dira, bihar. Etzi, meza, 
bertsolariak, dantzariak eta 
umeen jolasak, besteak beste.

Kultur etxeko bigarren solairu osoa hartuko du bibliotekak lanak amaitzean.

Kapitalismoaren  
ondorioen 
buruzko hitzaldia, 
Zornotzan

  ZORNOTZA  P.B.
Gaur, 19:30ean, Jone Etxeba-
rriak eta Joseba Permachek 
hitzaldi bat emango dute, Zor-
notzako Zelaieta Zentroan, 
kapitalismoak  Euskal Herrian 
izandako ondorioen inguruan. 
Txitxarra kultur elkartea izan 
da gaurko ekitaldia antolatzea-
ren arduraduna.

Sortuk antolaturiko ema-
naldian, independentzia eko-
nomiko eta sozialaren beharra 
aldarrikatu nahi dute. Helburu 
horri begira, berbagai izango 
dituzte XXI. mendeko mundu 
mailako egoera desorekatua 
europa izanik aztergai nagu-
sia, Espainiako estatuan krisi 
sakonak izandako eragina biz-
tanleengan eta Euskal Herriko 
egoera ekonomiko eta soziala-
ren analisia.  
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astekaria@anboto.org 
asteartea 17:00ak arteko epea

ANBOTOk ez du bere gain hartzen 
kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi 

artikuluetan edo gutunetan 
adierazitakoen eta emandako iritzien 

erantzukizunik.

Zure iritzia, gutuna edo 
fotodenuntzia helarazteko 

helbideak: 
Bixente Kapanaga 9, 48215 - Iurreta • 
Izen-abizenak • telefonoa • helbidea  

• Nortasun Agiriaren zenbakia

DATUOK BARIK EZ DA  
GUTUNIK ARGITARATUKO

Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak 
kide baten izenean sinatuta eta 
ANBOTOren irizpideen arabera 

zuzenduta publikatuko dira. Bidalitako 
testuak ezingo du 1.500 karaktere 

baino gehiago izan (tarteak barne). 

IRITZIA    

SEI HANKAKO MAHAIA

IDOIA 
AGORRIA

PSE-EE

Juan Luis García Ichaso (Durango)

Gutuna
Gutun honen bidez, Durangaldeko hainbat erreken egoera salatu 
gura nuke. Erreka hau, sasitzarekin, jausitako arbolekin, eta uraren 
bidea eragozten duten bestelako oztopoekin beteta dago. Ondorioz, 
errekek gainezka egiten badute, arrisku handia ekarriko du horrek. 
Inguruko udal arduradunei nire kezka helarazi diet, eta, esan didate-
nez, URA Agentzia da gai honen ardura duena. Diotenez, beraien bai-
menik gabe ezin daiteke ezer egin. Baina, egia al da erantzun hori? 
Ala errua beste bati botatzeko modu bat?

Hemendik, dagokionari zuzentzen natzaio, inguruko errekek bizi 
duten egoera salatzeko eta dagozkion neurriak har ditzala eskatzeko, 
berandu izan baino lehen.

DURANGALDEA ASTEON    

Espeleologia 
Astea antolatu 
dute, lehenengoz 

  ABADIÑO  I.E.
GEMA Espeleologia Taldeak 
antolatuta, hitzordu bi dakar-
tza Abadiñoko I. Espeleo As-
teak. Batetik, Bilboko Mendi 
Film Festival jaialdian saritu-
riko Urzulo filma emango dute, 
urtarrilaren 26an, 19:00etan, 
Traña-Matienako Errota kul-
tur etxean. Bestalde, Mañariko 
Askondo kobazuloan eginda-
ko aurkikuntzen inguruan 
berbaldia eskainiko dute Die-
go Garate eta Joseba Ríos ar-
keologoek, urtarrilaren 28an, 
19:00etan, Errotan.  

Mantenu lanak 
egiteko langile bi 
kontratatu guran  

  OTXANDIO  J.D.
Otxandioko Udalak langile bi 
kontratatu gura ditu aldi ba-
terako. Hain zuzen, martxotik 
maiatzera bitarteko hileetan 
beharko lituzkete bi langileak, 
eta horiek esleitzeko prozedura 
hasi dute. Horretarako, bal-
dintza batzuk bete behar dira: 
esaterako, interesdunek Lan-
biden alta emanda egon behar 
dutela jakinarazi dute. Edozein 
zalantza dutenek udaletxera jo 
dezakete informazio eta baldin-
tza zehatzen bila.

Egilea erantzule
2015ean eraildako emakumeen 
kopuru ofiziala 56 zen, baina 
2016an handitu egin da kopuru 
hori, emakume baten eta zortzi 
urteko alabatxoaren heriotzen 
ikerketak izandako emaitzen 
argitan. Horrenbestez, matxis-
moaren biktima ofizialak 57 di-
ra, biktimen seme-alabak, amo-
nak eta amak ez baitira aintzat 
hartzen, urtero, urtarrilaren 
1ean, hutsetik abiatzen den zori-
gaiztoko kontagailuan.

2016an, 5 emakume dira da-
goeneko indarkeria matxista-
ren ondorioz hildakoak. Alde 
batetik, eraildako emakumeen 
kontagailua handituz doa pix-
kanaka, eta, bitartean, beste al-
detik, urteko lehenengo adieraz-
pen matxistak entzun ditugu, 
Toledoko artzapezpikuak pul-
pitutik botatakoak: “sarritan, 
erantzun matxista izaten da, 
aurrez emakumeak banatzeko 
eskatu duelako” eta “emaku-
meak erailtzen dituztenek ema-
kumeen inposizioak onartzen 
ez dituztelako hiltzen dute”.

Hala ere, ez matxismoak, ez 
adierazpen matxistek ez dute 
inolako mugarik. Alemanian, 
Kolonia hirian, sexu-erasoen 
bolada baten ondorioz, ehun-
ka salaketa jaso ondoren, poli-
ziak eta hiriko alkateak joka-
bide-aholkuak eman zizkieten 
emakumeei: “Beti dago tarte bat 
uzteko aukera, beso bateko tar-
tea. Eta ez hurbildu arrotzenga-
na edo konfiantzazkoak ez diren 
horiengana”, hala adierazi zuen 
alkateak, eta taldeka joateko, eta 
jaiaren beroan batekin edo bes-
tearekin ez joateko gomendioa 
ere eman zuen.

Era horretako adierazpenak 
dira matxismoaren arrazoia, 
haiek iraunarazten dute matxis-
moa. Esan ozen, argi eta garbi, 
hemen eta Alemanian, denok 
entzun eta ulertzeko moduan: 
Erantzukizuna ez da emaku-
meena, egileena baizik.

DURANGO  Surrandien konpartsa duela 
urte batzuk berreskuratu zuten Duran-
gon, eta geroztik, zapatu karnabalez be-
rriro kaleetan ikusi ahal dira surrandiak 
eta hartza. Otsailaren 6an izango da jaia, 
eta karetak prestatzeko tailerra egingo 
dute, bihar, eta hilaren 30ean, 11:00etan, 
Merkatu plazaren atzeko lokaletan.

DURANGO  Bihartik aurrera, Durangoko 
Txiki-Parka martxan egongo da, Landako 
Gunean. 17:00etatik 20:00etarako ordute-
giagaz, maiatzera arteko asteburuetan 
egongo da zabalik; ez beti, adibidez, otsai-
lean, lehenengo asteburuan soilik egongo 
da. Landako Guneko 2. moduluan instala-
tuko dute.

Surrandien kareta 
tailerra, bihar

Txiki-Parka zabalik,  
bihartik aurrera

ELORRIO  Tokian tokiko merkataritza eta 
ekonomia jasangarria bultzatzeko hel-
burua du tokiko monetaren proiektuak. 
Bizkaian Ekhi moneta sortu dute, eta 
txanpon alternatiboaren berri emateko, 
Elorrixa ekologi taldeak hitzaldia anto-
latu du datorren asterako. Martitzenean, 
19:00etan izango da, Iturri kultur etxean.

Tokiko monetari buruz, 
martitzeneko hitzaldian 

Orbeak 175 urteko ibilbidea errepasatu 
du urteurrena ospatzeko ekitaldian 
Iñigo Urkullu lehendakariak bertatik bertara jarraitu zuen ekitaldia

  MALLABIA  J.Derteano
Orbea bizikleta enpresak 175 
urte egin ditu, eta, atzo, urteu-
rrena ospatzeko ekitaldi jende-
tsua egin zuten Mallabian duten 
azpiegituretan. Iñigo Urkullu 
lehendakaria eta txirrindulari-
tza munduko jendea batu ziren 
ekitaldira, besteak beste.

Pedro Delgado, Igor Gonzalez 
de Galdeano, Samuel Sanchez, 
Marino Lejarreta, Roberto Lai-
seka eta Miguel Madariaga izan 
ziren ekitaldia bertatik bertara 
jarraitu zutenetako batzuk.

Iñigo Urkullu lehendakariak 
Aitor Bugallo txirrindularia go-
goratuz hasi zuen hitzaldia; Or-
beako langilea zen, eta joan zen 
astean hil zen, auto istripuan.

Orbea “55 herrialdetan pre-
sente dagoen enpresa globala 
da” jarraitu zuen lehendaka-
riak: “Txirrindularitzak presta-
kuntza, ahalegina, eta talde lana 
eskatzen ditu, eta Orbea enpre-
sak balio horiek guztiak dituela 
erakutsi diguzue”.

Jon Fernández Orbeako zu-
zendariak enpresaren balioak 
azpimarratu zituen atzoko eki-
taldian. Hainbeste urtez bizi-
rauteko gakoa “eraberritzeko 
eta eraldatzeko izan dugun pro-
zesu konstantea” izan omen da. 
Esaterako, bizikletagintzan zen-
tratu aurretik, armak egiten zi-
tuen Orbeak. Sozietate anonimo 
izatetik, kooperatibara aldatzea 
izan zen beste urrats esangura-

tsu bat. Gizarte ikuspegiagaz 
lan egiten dutela azpimarratu 
gura izan zuen Fernandezek: 
“Gizarte justu eta solidarioago 
bat lortzeko gure aletxoak jar-
tzen saiatzen gara”.

Santi Millan aktore eta aur-
kezle ezaguna Orbeako enbaxa-
dorea da, eta berba batzuk esan 
zituen ekitaldiari umore ukitua 
emanez. Pedro Delgado txirrin-
dulari ohia Seat-Orbea taldean 
aritu zen 1985ean, eta orduko 
bizipenak gogoratu zituen.

Bertaratutako denei, 175 ur-
teei errepasoa egiten dien li-
buru mardula banatu zieten. 
Enpresako sail desberdinetara-
ko bisita gidatuarekin amaitu 
zuten ekitaldia.

Iñigo Urkullu lehendakaria ekitaldiaren amaieran, 350 gonbidatuekin batera ateratako familia argazkian. 



2016ko urtarrilaren 22a, barikua  |  anboto10     Publirreportajea

Kurutziagak Haur Hezkuntzarako 
proiektu pedagogiko berria jarri du abian    
Kurutziaga Ikastolako arduradunek proiektuaren berri emango dute, bihar, ate irekien jardunaldian

 KURUTZIAGA IKASTOLA
Kurutziaga Ikastola aitzindaria 
izan da hezkuntza munduan. 
Bide horri jarraituz, azken lau 
urteotan ere, berrikuntza ugari 
egin dira 0-3 urte arteko geletan. 
Espazio horretan egin diren 
aldaketekin umeen berezko 
gaitasunak aktibatzea izan da 
helburua.

Baina, Kurutziaga Ikastolan 
0-3 zikloa sortu zenetik, argi izan 
dute Haur Hezkuntza 0-6 urte 
bitarteko etapa moduan hartu 
behar dela. Gaizka Uriarte Haur 
Hezkuntzako zuzendari pedago-
gikoak azaldu duenez, “pentsa-
tzen dugu 0-3 eta 3-6 urte arteko 
mailak etapa bakar bat moduan  
hartu behar direla. Eta honek 
eraman gaitu, oraingoan, duela 
lau urte martxan jarri genituen 

0-6 urteko geletako berrikun-
tzak egitera”. 

Berrikuntzaren gakoa
Baina, berrikuntza zertan datza? 
Haurra ulertzeko eta begiratze-
ko beste era bat da, umearekiko 
begirada aldatzean datza, eta 
bertako hezitzaileen erantzu-
na egokitzean. Adin horretako 
umeek berezkoak dituzten gaita-
sunak adierazten dituzte. Uriar-
tek dioenez, “adierazpen horiek 
jaso, eta sentikortasunez eran-
tzutea da gure lana. Gaitasunak 
garatzeko testuinguru aberats 
bat eskaintzea, eta potentzialta-
sun hori haurrak askatasunez 
garatzea da helburua”. Orain 
arte, 0-2 urte arteko geletan mar-
txan jarritako proiektua 3-6 urte 
arteko geletan ere abian jartzea 

izango da hurrengo urratsa. Al-
daketa hau ez da erronka maka-
la izango. Izan ere,  berrikuntza  
pedagokiko honek espazioaren 
antolaketa berri bat eragingo 
du. Horretarako, batez ere, 3-6 
urte arteko geletan obrak egin-
go dituzte espazioa metodologia 
berrira egokitzeko. Ildo horre-
tatik, espazioa ikaslearen hezi-

keta prozesuan eragiten duen 
hezitzaile bat gehiago izango da. 
Ezaugarri horiek kontuan  izan-

da, aldaketa honek 20 gelari, eta 
350 ikasleri eragingo die. Orain 
arteko esperientzia oso positi-
boa izan dela aitortu dute HHko 
arduradunek. “Oso pozik gaude 
emaitzagaz, etapakide guztiekin 
eraiki baitugu egindako guztia. 
Familien aldetik ere jaso ditu-
gun iritziak oso positiboak izan 
dira”.

Egin Dagigun!
Proiektu pedagogiko berritzaile 
hau martxan jarri ahal izateko, 
baina, espazioaren berranto-
laketarako finantziazioa beha-
rrezkoa da. Horrela, Kurutzia-
gak eta Ibaizabalek maiatzaren 
29an antolatuko duten Ibilaldia 
2016an batuko den diruagaz, 
Haur Hezkuntzako eraikina 
berrituko dute. Zaharberri-

tzearekin batera, berrikuntza 
pedagogikoan inbertituko dute. 
Baina, helburu ekonomikoak 
betetzeaz haratago, ikastolen 
balioak sustatu ditzan eta hez-
kuntza-ereduaren isla izan 
dadin, Ibilaldia 2016aren izaera 
definituko duen hausnarketa 
prozesuari ekin diote ikasto-
lan. Nortasunari dagokionez, 
argi dute Ibilaldiko jaiak erai-
kitzailea izan behar duela. Par-
te-hartzeak talde identitatea 
bultzatzea du xede, euskara eta 
euskal kultura bultzatzea, eus-
kal identitatea berreskuratzea, 
alegia. Era berean, Ibilaldiaren 
formatuari buruz ere egin dute 
gogoeta. Ibilaldiko ohiko for-
matua ezbaian jarri, eta gaur 
egungo gizartearekin bat da-
torren formatu bat aurkitzeko 
erronkari heldu diote.

Ate irekiak, bihar
Kurutziagako arduradunek ate 
irekien eguna antolatu dute, 
biharko. Horrela, hitzordura-
ko izena eman duten gurasoek 
Kurutziaga bertatik bertara 
ezagutzeko aukera izango dute.

Haur Hezkuntzan  
egindako berrikuntza 
pedagogikoek 20 gelari eta 
350 ikasleri eragingo die
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DBH-ko ikasleentzat, Euskal 
Curriculuma bizkarrezur
EKI proiektuaren barneko ikasmateriala aitzindaria da Europan

EKI proiektua ikasmaterial 
berri eta berritzailea da. Eus-
kal Curriculuma garatzen du, 
konpetentzietan oinarrituta eta 
integrazioaren pedagogiaren 
bitartez. 

Dagoeneko, ez da nahikoa ja-
kintza akademikoa eskuratzea. 
Edozein bizitza-egoeratan kon-

petentea izatea lortu behar du 
ikasleak; pentsatzen eta ikasten, 
komunikatzen, elkarrekin bizi-
tzen, norbera izaten eta egiten 
eta ekiten jakin behar du.

EKI proiektuaren material 
hau, euskarri bitan aurkezten 
da:  paperean eta digitalean. Era 
berean, paperean lantzen diren 

arloek, EKIgunea web orrialdea 
dute osagarri gisa, non euskarri 
digitalak biltzen diren. Bi euska-
rriak ez dira banaka aurkezten, 
elkarren osagarri dira, ikasleek 
IKTren konpetentzietan eta eza-
gutzan sakon dezaten.

Lau osagai
EKIk lau osagai kurrikular di-
tu. Ildo horretatik, proiektua 
ondorengo ideietan oinarritzen 
da: konpetentziak landuz ikasi 
eta irakasten da; euskal kultur 
ibilbidean eta curriculum ofi-
zialetan oinarritzen da; ikas arlo 
guztietan prozedura sistema-
tizatuak errazten dira, ikasten 
eta egiten jakiteko; eta euskara 
ardatz duen hizkuntzen plantea-
mendu integratua egin da. 

Proiektu aitzindaria
EKI proiektu aitzindaria da 
Europan. Azken batean, XXI. 
mendeko hezkuntza berritzeko 
apustu euskalduna da EKI.

Kurutziaga Ikastolan jan-ohitura 
osasungarriak bultzatzen dihardute
Kurutziagako sukaldean, barazkiak sasoikoak, bertokoak eta ekologikoak izaten dira

Kurutziaga Ikastolan, jan-ohi-
tura osasungarriak bultzatzen 
ari dira. Prozesua duela bi urte 
hasi zuten, guraso talde baten 
hausnarketari esker. Xedea zen, 
ahal zela, produktuen kalitatea 
hobetzea, beti ere, kalitatea ger-
tutasunarekin lotuz. Ondorioz, 
Kurutziagako sukaldean, baraz-
kiak sasoikoak, bertokoak eta 
ekologikoak izaten dira. Neurri 
honek, zentroko jantokian jaten 
duten 700 lagunei eragin die.  

Elikaduraren inguruan haus-
nartzen hasi zen guraso taldeko 

kideek diotenez, “menua hobetu 
egin da, bai oreka aldetik eta 

baita kalitate aldetik ere. Orain, 
dilistak, arroza, pasta eta oliba 
olioa ekologikoak dira. Gainera, 
Urko Rodriguez ikastolako zu-
zendariak azaldu duenez, bi ur-
teko prozesuaren ostean, “lortu 
dugu inguruko baserritarrekin 
harremana egitea, eta orain, 
bertoko baserritarrak dira jan-
tokian ematen diren barazki 
guztien ekoizle. 

Elikaduraren inguruan egin-
dako hausnarketa honetan, ca-

terin zerbitzua ematen duen Au-
solaneko arduradunek azaldu 
dutenez, “eredu hau ikastolaren 
neurrira egindako lana izan 
da, Kurutziagarako bereziki 
prestatua”. Gaineratu dutenez, 
ezaugarri askok bat egin behar 
dute horretarako: eskulana, lan-
gileak, eguneroko operatiboa...
Jarrera irekia izan behar du su-
kaldeko taldeak. Malgutasuna 
funtsezkoa da jantokiko beha-
rrizanei erantzuteko”. 

Kurutziagako sukaldaria 
ere, Mikel Atutxa, pozik dago 
aldaketarekin. Berdura freskoa 
izanda, kalitatea hobea da. Gai-
nera, bertoko nekazariei erosten 
diegu, eta batzuk ikasle ohiak 
dira, beraz, alde horretatik ere 
ekimen ona dela esango nuke”. 

Jon Bereziartua eta Alazne 
Intxauspe baserritarrak ikasto-
laren hornitzaileak dira. Sukal-
dariarekin astero berba egiten 
dute. “Taldean funtzionatzen 
dugu, bestela, hau ezingo li-
tzateke posible izan. Inguruko 
baserritar batzuekin lan egiten 
dugu. Eredu aldaketa hau gi-
zarte osoarentzat ona dela diote 
baserritarrek, “ez bakarrik eko-
logikoki, baita ekonomikoki eta 
sozialki ere”.

EKIk, pertsonen  
garapen osoa lortu ahal 
izateko oinarri sendoak 
finkatzea bilatzen du

“Umeek jaten duten  
menua hobetu egin da, 
bai oreka aldetik eta baita 
kalitate aldetik ere”
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Berbaz
Esther Oliver | Bartzelonako Unibertsitateko Irakaslea eta CREA ikerketa zentroko kidea  | Bartzelona, 1975

“Umeei oso argi azaldu behar diegu 
zer den onargarria eta zer ez” 
Familiaren eta eskolaren arteko baterako lana oso garrantzitsua da onartezinak diren jarrerak ekiditeko

 BERBAZ  Aitziber Basauri
Bartzelonako Unibertsitateko 
CREA Desberdintasunak gai-
lentzeko teoria eta praktiketa-
rako Ikerketa Zentro Bereziko 
kidea da Esther Oliver. ‘0 biolen-
tzia 0 urtetik’ hitzaldia eskaini 
du Durangon, Zabalarra Eskolak 
gonbidatuta.

Umeen arteko elkarreragina 
arinki hartzeko joera dugu?
Erasoa, txarto tratatzea, abu-
sua... adin oso goiztiarretan 
eman daitezke. Ume txiki ba-
tzuek, ez denek, jokaera oso ol-
darkorra erakutsi dezakete, eta, 
horren aurrean, helduok dugun 
jarreran dago gakoa: askotan, ez 
diogu garrantzirik ematen, eta 
ondorioz, umeen zenbait jokaera 
agresibo edo bortitz naturalizatu 
egiten dira. Horrek sozializazio 
prozesuan eragiten du. Umeek 
helduekin dituzten elkarreragi-
nen bitartez ikasten dute guztia; 
helduen erreakzio bat edo bestea 
izango da jasoko duten mezua 
edo ikaskuntza. Berdinen arteko 
erasoak ohikoak izan daitezke, 
ikerlariek dioten lez,  gakoa hel-
duok hartzen dugun jarreran da-
go; umeei helarazitako mezuan.

Umeen jolasak dira batzuen-
tzat. Badago marra gorririk?

Erasoak, min egitea.. ez dira jo-
lasa. Garrantzitsua da bereiztea. 
Oso garrantzitsua da edozein 
eraso mota, besteari gustatzen 
ez zaion tratua, lehenbailehen 
gelditzea; jarrera koherentea 
izatea. Horrela dio nazioarteko 
komunitate zientifikoak. Marra 
gorria? Edozein abusu, besteari 
min eragiten dion edozein jarre-
ra geldiarazi behar da. Bestea 
ondo tratatzeko, min ez egiteko 
moduak ikasi behar dira; albo-
koa errespetatzen. Lehenbai-
lehen eragitea, gertatzen utzi 
gabe, hori da premisa.

Zeintzu arazo sortu daitezke 
horren ume txikien artean?
Adibidez, inolako oinarri zien-
tifikorik ez duten hainbat arti-
kulu daude 0-3 urteko eskoletan, 
haginkadak eta musuak pare-
kagarriak direla esatera dato-
zenak; berba egiterik ez duten 
umeen adierazteko erak direla 
diotenak. Nolanahi ere, hagin-
kadak eta musuak ez dira gauza 
bera; ez denak, baina, badaude 
haginka egiten duten umeak, 
eta erakutsi egin beharko zaie. 
Elkarreragin txiki hori hasie-
ratik zaindu behar da, horien 
bitartez sozializatzen dira-eta 
umeak. Ezer ez dela gertatu iku-
siz gero, eta arreta lortuz gero —

batzuetan errieta eginda ere lor-
tzen dute, erasotua albo batean 
utzi dugulako negarrez— be-
rean jarraituko du. Nazioarteko 
ikerketen arabera, lehenengo, 
biktimari jarri behar zaio arre-
ta, babesa eman. Oinarri zienti-
fiko gabeko beste jokaera bat da, 
niretzat okerra, eraso egin dion 
beste horren musua jasotzera 
derrigortzea umea.

Nola da hori?
Pentsaezina zaigu hori helduen 
artean. Ez genuke inoiz onartu-
ko, baina, umeekin egiten dugu. 
Irizpide argiak eman behar diz-
kiegu: jo egin badu, ez du zertan  
jarraian haren musurik onartu. 
Umeentzat kontrajarriak dira 
gure mezuak, nahastu egiten di-
tugu. Oso argi azaldu behar zaie 
zer den onargarria eta zer ez.

Zeintzuk pauta jarraitu behar di-
tuzte irakasle eta gurasoek?
Eragin, esku-hartu eta gertatzen 
ez utzi. Hori da lehenengo eta 
behin egin behar duguna, na-
zioarteko ikerkuntzen arabera. 
Ondoren, erasotzaile edo inoiz 
oldarkor jokatu duenaren aur-
ka egin. Horrek ez du esan nahi 
estigmatizatzea, agian, bila ari 
den arreta hori ez ematea bai-
zik. Biktimarentzat izan behar 

da arreta. Horri lagundu behar 
zaio; baita gertatutakoa azaltzen 
ere, izan liteke-eta ez ausartzea. 
Batzuetan, zigortuak sentitzen 
dira (salataria delakoan, taldea-
ren babesik ez  duelako...). Az-
kenik, beste umeei beti jarrera 
bat hartzera lagundu behar zaie: 
beti biktimaren alde jartzera, 
erasotzailea baztertuz. 

Familian, nola landu behar da?
Familiaren eta eskolaren bate-
rako lana oso garrantzitsua da. 
Irakasleek umeen ikaskuntza 
prozesuari buruz duten ezagu-
tza baliatuz, euren ekarpena 
egin dezakete, eta familiei la-
gundu dezaten lagundu behar 
zaie. Familiek asko dakite euren 
seme-alaben bizitzaren ingu-
ruan; seme-alabentzat zer gura 
duten eta zer ez badakite. Ari 
dira lanean eskolan batzuetan 
—irakasleak, familiak eta ikas-
leak batera—  onartuko ez diren 

arau edo jarrerak finkatzen. 
Horretan, paper garrantzitsua 
jokatzen dute familiek. Eragile 
guztien artean komunikazio 
gehiago izanik, are eta erraza-
goa izango da jarrera hauek 
identifikatzea eta era eraginko-
rrean esku-hartzea. 

Hau guztia ondo ez kudeatzeak 
ondorio larriak ekarri ditzake? 
bullinga, genero biolentzia... 
Umeen sozializazio faktoreetan 
asko eragiten du. Bihozgabea-
goak bihurtzen gara; hobe dela 
isilik egotea ikasten dugu, etsi-
tzea. Denborarekin, ondorio oso 
larriak izan ditzake egoerak. 
Hor dira biolentziaren norma-
lizazioak sortutako arazoak: 
kontrola, abusua, inor txarto 
tratatzea, txarto berba egitea... 
normaltzat jotzea.

Ipuin klasikoetan izan daitekeen 
sexismoa genero-biolentziagaz 
lotu daiteke?
Gizarte patriarkal honen ezau-
garri bat da sexismoa; bestelako 
kontua da genero biolentzia. 
Termino hauek nahasteak on-
dorio larriak izan ditzake. Buru-
tazio batetik sortutako loturak 
dira askotan, eta gai oso serioak 
dira. Nazioarteko literatura 
zientifikoan ez dugu topatu mai-
tasun erromantikoa eta genero 
biolentzia lotzen dituen ebiden-
tzia zientifikorik. Kontrakoa. 
Sentimenduetan oinarritutako 
harremanak biolentziaren era-
karpenerako alternatiba direla 
diote ikerketa batzuek; neska
-mutilak abusuzko erlazioetan 
ez sartzeko era izan daitekeela.

Erasoa, txarto 
tratatzea, 
abusua, adin oso 
goiztiarretan  
eman daitezke” 
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Desore laukoteak irabazi du   
Durangaldeko Maketa Lehiaketa 
Urtarrilaren 15ean jokatu zuten musika lehiaketa horren 3. edizioko finala

MUSIKA  Itsaso Esteban 
Desore Arratiako taldeak iraba-
zi du Durangoko Maketa Lehia-
ketaren hirugarren edizioko 
sari nagusia: 1.500 euroko saria. 

Lehiaketako epaimahaiak na-
barmendu duenez, “teknikoki 
talde ona” da Desore, eta eszena-
toki gainean giro polita sortzen 
daki, gainera. 

Rock alternatiboa, hard roc-
ka eta rock & rolla uztartuz egi-
ten duten musikaz gainera, 
Desore taldeak eskaintzen duen 
“irudi potentea eta zaindua” ere 

azpimarratu du Durangaldeko 
Maketa Lehiaketaren III. edizio-
ko epaimahaiak. 

Urtarrilaren 15eko finalean, 
Desore arratiarrekin batera, 
Durangoko Yellow Marsupials 
eta Hamaika Ikusteko Jaioak 
taldeek jo zuten. 

Beste bi sariak
Lehenengo sariaz gainera, beste 
sari bi ere eman zituen Duran-
galdeko Maketa Lehiaketako 

epaimahaiak. Hamaika Ikuste-
ko Jaioak taldeak, 6+7 izenbu-
ruko kantagaz, jaso zuen euska-
razko kantarik onenaren saria 
(500 euro). 

Bestetik, uztailean Zornotza-
ko jaietan kontzertua eskaintze-
ko aukera irabazi zuen Yellow 
Marsupials Durangoko taldeak. 
Epaimahaiaren azpimarratu 
zuenez, “etorkizun oparoa” iza-
teko ezaugarriak ditu musika 
talde horrek ere.

Desore laukote arratiarra. Euskarazko kantarik onenaren saria, eta Zornotzako jaietan jotzeko aukera ere jokoan izan ziren lehiaketaren finalean.

Kultura
 LITERATURA  Itsaso Esteban

Ametsen Liburua argitalpena-
ren koordinazio lanetan ibi-
li den Jokin Urain (Mendaro, 
1959) idazle eta preso ohiak, 
eta Oier Gonzalez durangoko 
preso ohiak aurkeztuko dute 
liburu hori Durangoko Hitz Li-
burudendan, urtarrilaren 28an. 
Liburuan parte hartu duen 
deportatu baten, preso baten 
eta errefuxiatu baten audioak 
emango dituzte, lanaren sorkun-
tza prozesuaz ariko da Urain, eta 
bere parte hartzeaz jardungo da 
Gonzalez durangarra. 

Liburuko orrietako bat bete-
tzen du Oier Gonzalezen lanak. 
2009an, Liongo espetxean kar-
tzelaratua zegoela idatzitako 
testu bat eta kartzelako dutxe-
tan ezkutuan egindako argazki 
bat aurkeztu zituen Gonzalezek 
Ametsen liburua libururako. 

Kartzelan zegoela irakurrita-
ko arranoaren parabolaz gogoe-
ta egiten du testuan Gonzalezek. 
Kartzelan zegoela, etorkizunera 
begira egindako bere proiek-
zioa, bere kezken kontakizuna 
da arranoaren metaforaren 
bitartez egin zuena. “Bizitzen ja-
rraitzeko, bere mokoa eta lumak 
erauzi behar ditu bere bizitzako 
fase batean arranoak, berriak 
jaio daitezen”, kontatu du Gon-
zalezek. “Kartzelak nire izaera 
zer punturaino eraldatuko zuen 
planteatu nuen testu horretan”. 
Liburuko autorretratuak ere is-

latzen duen espazio biolento ho-
rretan bizirauteko, kalean zeuz-
kan “luma koloretsuak” kendu 
beharra sentitu zuela azaldu du 
Oier Gonzalezek. Eta luma ho-
riek kentzeak bere etorkizunean 
zelan eragingo zion galdegin zio-
la bere buruari.    

2011n irten zen Oier Gonzalez 
kartzelatik, eta orain, kartzelau-
rreko bere “luma koloretsuak 

berreskuratzeko lanetan” dabi-
lela azaldu du: kartzelako espe-

rientziaren traumak utzitako 
arrakalak kudeatzen ikasten. 

Ia mila orriko lana da Ame-
tsen liburua (960 orrikoa, zehatz 
esateko), eta bertan daude bil-
duta azken 50 urteotan espetxea 
edo erbestea bizi izan duten 
hainbat herritarren ekarpenak: 
426 euskal presok, preso ohik, 
errefuxiatuk eta errefuxiatu 
ohik sortutako lanez osatuta da-
go Ametsen liburua. Askotariko 
artelanak egin dituzte liburuko 

parte-hartzaileek; badaude mar-
golanak, idatziak, eskutitzak, 
bertsoak, zein poemak ere. Adie-
razteko, gustuko formatua balia-
tu du partaide bakoitzak.  

“500 ahotsek egindako kon-
takizun politiko-afektiboa da 
liburukoa”, azpimarratu du 
Oier Gonzalezek: Euskal Herri-
ko gatazkan espetxeak utzi duen 
arrastoa jasotzen duen obra.  

Kartzela eta erbestea bizi izan duten 500 
ahotsen ‘Ametsen liburua’ aurkeztuko dute
Urtarrilaren 28an, 19:00etan, Durangoko Hitz Liburudendan aurkeztuko dute ‘Ametsen liburua’ argitalpena

OIER 

GONZALEZ

Argazkipress
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Askotariko interesak asetzeko  
tailerrak, Durangoko liburutegian
Gazteentzako komiki tailerra eskainiko dute, hiruhileko honetan, lehenengoz

 TAILERRAK  Itsaso Esteban 
Ume jaioberrietatik hasi eta 
kulturzale edadetuenetaraino, 
literaturari loturiko askotari-
ko gaietan sakontzeko aukera 

eskaintzen du Durangoko Udal 
Liburutegiaren programazioak. 
Urteko lehenengo hiruhilekoari 
begira, urteetan arrakasta izan 
duten proposamenak, eta hain-

bat berrikuntza aurkeztu dituz-
te. Lehenengoz martxan ipini 
dutenen artean dago, esaterako, 
9 eta 14 urte arteko gazteei zu-
zenduriko Ni naiz protagonista! 
tailerra. Anartz Aranguenak 
gidatzen du tailerra, eta joan 
zen astean egin zuten lehenengo 
saioa. Oraindik ere eman daite-
ke bertan parte hartzeko izena. 

Durangoko Liburutegiaren 
programazioan nobedadea da, 
baita, urtarrilean hasi den idaz-
keta tailerra. Dozena bat lagun 
dabiltza tailer horretan, eta bes-
te horrenbeste Miriam Peñak 
eskaintzen duen gurasoentzako 
ikastaroan. Umeentzako ipuine-
tako irudiak aztertzen dituzte 
Peña durangarragaz. Erabil-

tzaileek tailer horiei egin dieten 
harrera azpimarratu dute Libu-
rutegiko arduradunek. 

Marc Ambit Fernández kata-
lanak Durangoko Liburutegian 
eskainiko dituen telebistako se-
riei buruzko saioak ere bereziak 
izango dira. Otsailaren 4an eta 
5ean, 18:30etik 20:30era, izango 
dira hitzordu horiek, eta izena 
eman beharra dago parte hartu 
ahal izateko.

Dagoeneko urterokoak bila-
katu diren beste hainbat propo-
samen ere luzatu dituzte urteko 
lehen hiru hilabeteetarako, Du-
rangoko Liburutegitik: martxan 
dira irakurketa klubak, ipuin 
kontaketa saioak, edo berbaldi 
zikloak ere, esaterako. Angela Arboleda ipuin kontalari ekuadortarra gonbidatu dute martxorako.

Telebistako seriei buruzko 
bi saio eskainiko ditu 
Marc Ambit Fernándezek, 
otsailean, Liburutegian

GEURE DURANGALDEA

Zorionak ala mila esker?
Bukatu da 2015. urtea, eta hare-
gaz batera Gerediaga Elkarteko 
50. urteurrena. Urteurrena dela 
eta, urte osoan hainbat kultur 
ekintza eta oroimen ekitaldi bu-
rutu dira. Geldiguneak ere izan 
dira elkartearen etorkizunari 
buruz gogoeta orokorra egiteko.

Gerediagak, besteak beste, li-
buru bi plazaratu ditu, 50 urteo-
tan burutu duen bidea biltzeko. 
Lehena, Elkartearen historia 
orokorra biltzen duena, eta bi-
garrena, Azokaren iragana.

Abenduaren 27an Geredia-
gako Foru Gunean ospatu ge-
nuen Merinalde Egunean, eki-
taldi osteko lagunarteko berri-
ketaldian, andra bat hurbildu, 
eta liburuok irakurritakoan 
harrituta gelditu zela azaldu 
zigun. 50 urteotan gerediagata-
rrek eskualdearen alde eginda-
ko lan eskergagaz harrituta.   

Andraren harridurarako, 
Gerediagaren lehen garaieta-
tik bazkide den pertsona batek 
hauxe erantzun zion:
- Dirudienez, denak ez dira iritzi 
horretakoak.   
- Nola esan dezakezu hori? 
- Badakizu elkarteak ez duela 
urte osoan instituzio, elkarte 
edo erakunderen baten zorion 
edo esker oneko gutunik jaso? 
Ez oroimen aipamenik, ez gon-
biterik jai hasierako txapligo-
rik jaurtitzeko, edo antzeko eki-
taldietako protagonista izateko?

Hain harrituta ikusita, ani-
moak eman genizkion, esanez 
gerediagatarrok eskualdearen 
alde lan egiten dugula, eta ez 
“berba gozoak” jasotzeko, nahiz 
eta horiek gustukoak izan, es-
kertzeko eta animoa emateko 
beharrezkoak ere badira eta.  
Honelako egunetan, inbidia sa-
noa izaten dut hainbat kirolek 
jasotzen duten arreta ikusita.
Dena dela, mila esker eta urte 
berri on!

JON 
IRAZABAL

Gerediagako 
kidea

‘Walls’ filmagaz amaituko dute   
Zornotzako urtarrileko zinekluba  
Pablo Iraburu filmaren zuzendaria gonbidatu dute pelikula aurkeztera 

 ZINEMA  Itsaso Esteban 
Pablo Iraburuk eta Migueltxo 
Molinak egindako Walls filmak 
itxiko du KINE zineklubak Zor-
notza Aretoan antolaturiko 
Euskolabel zikloa. Urtarrilaren 

26an, 20:00etan, emango dute 
Walls, Zornotza Aretoan. KINE 
zineklubean ohi duten eran, 
hiru film eman dituzte urtarril 
honetan ere, Euskal Herriko 
ekoizleenak, guztiak. 

Berlingo harresia desegin zu-
tenetik, hori bezalako harresiak 
iraganeko kontua direla pentsa 
dezakegun arren, sekula baino 
murru gehiago daude munduan 
egun, eta errealitate hori da 

Walls filmaren oinarria. Harre-
si horien alde bietara bizi diren 
pertsonen istorioak ditu filmak 
ardatz: euren esperantza, bel-
dur, pentsamendu eta emozioak 
daude Iraburu eta Molinaren fil-
meko kontakizunaren zentroan. 
Zornotzako emanaldiaren au-
rretik, berbaldia eskainiko du 
Iraburu zuzendariak.

Euskal Herriko zinegileen 
beste bi lanen erakusleiho ere 
izan da Zornotzako zinekluba, 
urtarrilean. Jai Alai Blues eta 
Pikadero eman dituzte, eta lan 
horien zuzendari eta aktoreak 
gonbidatu dituzte. 

Otsailerako Risoterapia, eta 
martxorako Emakumea izenbu-
ruko zikloak prest dituzte: Hi-
runa film emango dituzte ziklo 
bakoitzean: Granma, Pride, Me 
and Earl and the dying girl, La 
adopción, Paulina, eta La Novia.

Urtarrileko zinekluba ixteko, martitzenean emango dute ‘Walls’, Zornotza Aretoan.

Harresien alde bietara bizi 
diren pertsonen istorioak 
ditu Iraburu eta Molinaren 
‘Walls’ filmak ardatz



2016ko urtarrilaren 22a, barikua  |  anboto     Publizitatea   15



2016ko urtarrilaren 22a, barikua  |  anboto16      Publizitatea

Egin zaitez Anbotoren 
Lagun, eta atera 
etekina txartelari!
Babestu proiektua urtean 30 euroren truke, 
eta gozatu abantaila eta deskontu hauetaz:

DESKONTU BEREZIAK

Anbotorenlagunak
Lekuan lekuko lagunak

www.anboto.org
lagunak@anboto.org
946 816 558

Anboto
komunikabideak @anboto

 

A-METZ DEKORAZIOA
 -%20 proiektuan, udaleko legalizazioetan 

eta irekiera proiektuan.
 - %10 altzari eta osagarrietan.

 

BETIXU JATETXEA
 - %10 asteburuko otorduetan eta kartan, 

ostiral eta larunbat gauetan.
 

COLOR PLUS
 -%10 tinta- eta toner- kartutxo 

bateragarrietan.
 -%5  tinta- eta toner- kartutxo originaletan.

EPOCA SUKALDEAK
 -%10 sukalde nahiz etxeko altzarietan.

 

EUREKA! ZIENTZIA MUSEOA
 -%10 sarreran deskontua museoko eta plane-

tarioko sarrera orokorrean, bai eta bietarako balio 
duen sarrera konbinatuan ere.

GIMNASIO ZIRKIN
 Bazkide berriei matrikulazioa doan.
 Bazkide direnei 10 sesioko solarium 

bonoa doan.

GONZALO MANCISIDOR BITXI-DENDA
 -% 5 produktu guztietan.

 

HITZ LIBURU-DENDA
 -%10 euskarazko liburuetan.

 

HONTZAEXTREM ABENTURA PARKEA
 -%15 sarreran.

ITAI ARROPA ETA OSAGARRI DENDA
 -%5 lehenengo erosketan.
 -%10 erosten den bigarren arropan.

IURRETA KOPISTEGIA
 -% 10 eskola eta bulego materialean.
 -%5 musika, opari eta liburuetan.

 

KIROL ERROTA GIMNASIOA
 Bazkide berriei matrikulazioa doan.

 

LANDAKO OPTIKA
 -%15 eguzkitako betaurrekoetan, 

audiologian, ikusmen urritasunean,  
eta armazoi eta lenteetan.

NATURALKI BELARDENDA-EKODENDA
 -% 10 Dippner oinetakoetan.
 -% 15 Euskal Herriko produktu 

ekologikoetan.
 

OPEN KLUB
 -%20ko deskontua matrikulan. Ez da 

bateragarria beste eskaintza batzuekin.

PLATERUENA KAFE ANTZOKIA
 Bosgarren gosaria doan.
 Plateruenak antolatutako ekitaldietan 

leihatilan erositako bigarren sarrera doan.
 

UNAMUNZAGA ETXEBARRIA 
HORTZ-KLINIKA
 Azterketa eta bi erradiografiak doan.

 

UNDARRI BIKE
 -%10 ski eta snow materialen 

mantentze-lanetan: zolari argizaria eman 
eta ertzak zorroztu.
 -%10 bizikletako osagarrietan.

 

URRIKE LIBURU-DENDA
 -%5 liburuetan.
 -% 10 papergintzan.

RPS: 145-13
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 AGENDA
 FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA
Durangoko Kulturala - 
Aretxabaleta
· Zapatuan, 17:00etan, Tabiran. 
OHOREZKO MAILA
Elorrio - Erandio
· Zapatuan, 16:00etan, 
Eleizalden.
Iurretako - Arratia
· Zapatuan, 17:00etan, 
Larrakozelaian.
MAILA GORENA
Zaldua - Abadiño
· Zapatuan, 17:00etan, 
Solobarrian.
LEHEN ERREGIONALA
Zorrontzako - Ezkurdi
· Zapatuan, 17:00etan, Larrean.
BIGARREN ERREGIONALA
Berriz - Loiola-Indautxu
· Zapatuan, 17:00etan, 
Berrizburun.
HIRUGARREN 
ERREGIONALA
Durangoko Bikainak -  
Elorrio B
· Domekan, 12:00etan, 
Arripausuetan.

 ARETO-FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
Presion Break - Ostadar
· Zapatuan, 16:50ean, 
Berrizburun.
Elorrioko Buskantza -  
Sasikoa Durango
· Zapatuan, 17:45ean, Elorrioko 
udal kiroldegian.
LEHEN ERREGIONALA
Elorrixo Txiki - Urduliz
· Zapatuan, 16:00etan, Elorrioko 
udal kiroldegian.
BIGARREN ERREGIONALA
Mendibeltz B -  
Pozgarri Adarve B
· Zapatuan, 17:30ean, Landako 
kiroldegian.
Mallabia B - Kukuiaga B
· Domekan, 17:00etan, Elorrioko 
kiroldegian.

 ERRUGBIA
OHOREZKO B MAILA
Durango Nissan Gaursa -  
Avia Eibar
· Zapatuan, 16:00etan, 
Arripausuetan.

 SAKIBALOIA
LEHENENGO MAILA 
(Gizonak)
Tabirako Baqué - 
Fu8bdaciuon 5+11
· Zapatuan, 19:00etan,  
Landako kiroldegian.
LEHENENGO 
ERREGIONALA
Anbotopeko - Paules Basajaun
· Zapatuan, 18:00etan, Tabiran.
BIGARREN ERREGIONALA 
(Gizonak)
Zornotza - Bilbao Berrio Otxoa
· Domekan, 20:00etan, 
Ixerbekoan.
BIGARREN ERREGIONALA 
(Emakumeak)
Zornotza - Erandio
· Domekan, 16:00etan, 
Ixerbekoan.

 DURANGOKO HERRI KROSA
Urtarrilaren 31n, Durangon. 10 
eta 5 kilometroko bana.
Izen-ematea: apukosport.com
10 euro aurretik. 15 euro egunean.

Beteranotasuna eta gaztetasuna, 
Tabirakon funtzionatzen duen koktela
Tabirako-Baqueko emakumeek igoera faserako postuan ekingo diote ligako bigarren itzuliari, bihar. 
Beterano eta gazteen artean belaunaldien arteko bloke indartsu eta solidarioa osatzea lortu dute

KIROLA  J.Derteano 
Tabirako Baqueko emakumeen 
taldeak Euskadiko Lehenengo 
Mailako bigarren itzuliari ekin-
go dio, bihar. Helburua orain 
arteko moduan jarraitzea da, 
taldea maila handian dabilelako. 
Igoera fasea jokatzeko eskubidea 
ematen duen bigarren postuan 
kokatuta dago, hamar garaipen 
eta porrot birekin. Beteranoz eta 
gaztez osatutako taldea da, eta 

belaunaldien arteko talka hori 
oztopo beharrean, irabazteko 
formula bihurtu dute: “Funtzio-
natzen duen koktela da”, dio Je-
sus de Vicente entrenatzaileak.

Belaunaldien arteko deso-
reka ez da ezohikoa harrobian 
oinarritzen diren klubetan. 
Baina gabezia dirudiena bertute 
bihurtzea “taldeagaz konprome-
tituta” dauden jokalariei esker 
lortu dute.

Adibide moduan, Marina 
eta Nuria Maortua ahiztek ha-
markada bat inguru daramate 
taldean, eta gazteetatik igotako 
Leire Intxausti durangarrak 18 
urte ditu oraindik: “Betaranoek 
taldeko pisua daramate, eta gaz-
teenak ondo eta eroso sentitu 
daitezen saiatzen dira. Gazteek, 
berriz, ikasteko eta lanerako go-
go handia erakusten dute. Hor-
tik sortzen den blokea da lortu 

ditugun emaitzetara eraman 
gaituena”.

Konpromiso hori beharrez-
koa dute taldeko gabezia nagu-
siari aurre egiteko: altuera falta. 
Ezin dute errebotean agindu, 
eta “abantailak beste modu ba-
tzuetan ateratzen saiatu behar 
dugu. Kantxa osoan presionatu, 
eta erritmo altuan jokatu behar 
dugu. Aurkariek jaurtiketak 
deseroso egin ditzaten saiatzen 
gara”.  Momentuz, emaitza onak 
eman dizkie jokamolde horrek, 
eta punturik gutxien jaso duten 
taldea dira. Baina intentsitate 
horri denboraldi amaiera arte 
eusteko kapaz izango ote dira? 
De Vicentek baietz uste du: “Tal-
de zabala dugu, eta ez dut uste 
alderdi fisikoa handicap bat izan 
behar litzatekeenik”. 

Gizonak ere sasoian
Tabirako Baqué gizonen taldea 
ere maila handian dabil. Hiru-
garren tokian daude, eta, bihar, 
19:00etan, lehen itzuliko azken 
partidua jokatuko dute, Duran-
gon, Fundacion 5+11 talde ara-
barraren aurka.

Tabirako Baqueko emakumeen zein gizonen taldeak onenen artean dabiltza. 

Eiser-Inforlur, baliabide 
gehiago denboraldirako 
Zazpi ziklistek osatuko dute 23 urtez azpiko taldea

 TXIRRINDULARITZA  J.D. 
Duranguesa txirrindulari 
elkarteak 23 urtez azpiko Ei-
ser-Inforlur taldea sortu zuen, 
iaz, gazte mailako ziklistei afi-
zionatuetan aritzeko aukera 
eskaintzeko. Baliabide eta txi-
rrindulari gutxi izan arren, 
errepidean izan ziren denboral-
di osoan. Aurten, azpiegitura 
sendoagoarekin eta gazte maile-
tatik igotako ziklistekin indar-
berrituta ekingo diote bigarren 
denboraldiari, otsailean.

Iaz, hiru txirrindularigaz 
hasi ziren, baina denboraldia 
hasi eta gutxira, Gartzen Eleja-
barrietak taldea utzi egin behar 
izan zuen. Gazte mailan izanda-
ko eroriko batetik ez da erabat 
errekuperatu, eta txirrindulari-
tza uztea erabaki du. Beste Alde 
La Tostadora taldeko zuzendari 
ibiliko da aurten. Aurten, zaz-
pi txirrindularik osatuko dute 

Eiser-Inforlur taldea. Iazko hi-
rukotetik Jon Munitxa abadiña-
rrak jarraitzen du. Taldearen 
helburu nagusiari jarraituz, 
beste lau txirrindulari Beste 
Alde La Tostadora gazteen tal-
detik datoz: Julen Solaun, Iñaki 
Arakistain, Aritz Oleaga eta Xa-
bier Gutierrez. Zazpikotea Lan-

der Etxebarriak —DemoBike 
taldetik etorrita— eta Lander 
Lópezek — Cafes Baqué talde-
tik— osatzen dute.

Aurten, Euskaldun Torneoa 
lehiatuko dute, eta Belgikan 
nazioarteko lasterketa batzutan 
ariko dira. 

Zubizarreta 
Bizkaiko xakelaririk 
onena, 11 urtegaz

 XAKEA  J.D. 
Maddi Zubizarreta Landera 
11 urteko elorriarrak Bizkai-
ko xake txapelketa irabazi du 
emakumeen maila absolutuan. 
Hamabi lehiakide batu zituen 
Bilboko finalak, eta batzuek 
bikoiztu egiten zuten Zubiza-
rreta adinean. Bi-hiru faborito 
nagusiak falta ziren arren, ho-
rrek ez du elorriarraren lana 
orbantzen: jokatutako bost par-
tidak irabazi zituen. Bere ibil-
bideko lehen txapelketa zuen, 
beharrezko adinera helduta, 
xakelari federatu berria delako 
Zaldi Baltza taldeagaz.

Buskantza-
Sasikoa derbia, 
bihar, Elorrion

 ARETO FUTBOLA  J.D. 
Elorrioko Buskantzak eta Du-
rangoko Sasikoak derbia joka-
tuko dute, zapatuan, 17:45ean,  
Elorrioko udal kiroldegian. 
Hirugarren Mailako lehen itzu-
liko azken partidua izango da. 
Azken bigarren tokian kokatu-
ta, Sasikoak garaipena behar du 
behetik irteten hasteko, baina, 
horretarako, lehen itzuli osoan 

lortu ez dutena lortu beharko 
dute: etxetik kanpora irabaztea. 
Elorrioko Buskantza, aldiz, sail-
kapenaren erdian dago, beheal-
detik goialdetik baino gertuago. 
Maila berean, Berrizko Presion 
Break bigarren dago, lidertza-
tik hiru puntura.

Gazteen taldetik Julen 
Solaun, Iñaki Arakistain, 
Aritz Oleaga eta Xabier 
Gutierrez batu dituzte

Sasikoak puntuak behar 
ditu behealdetik irteteko, 
baina lehen itzuli osoan ez 
du kanpoan irabazi 
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Beti dira bereziak Athletic 
vs. Bartzelona norgehiago-
kak, kopako kanporaketak 
izanik, oraindik berezia-
goak. Duda barik, kutsu pro-
pioa daukate, gau handien 
aurrekariak ugariak baitira. 
Eta aurrekariez mintzo, kan-
poraketa honek badu bere 
xarma. Batetik, 10 egunetan, 
udan bezala, 3 aldiz elkar to-
po egingo dutelako. Bigarre-
nez, super-kopako tituluaren 
lorpena denboraldi honen 
hasieran izan zelako. Azke-
nik, epaileen lana luparekin 
begiratua izango zelako, ba-
tez ere katalanen aldetik, 
hainbaten harridurarako.

Eta, zentzu honetan, liga-
ko partida baldintzatuaren 
ondoren, harritzekoa iru-
ditu zitzaidan Luis Enrike, 
prentsa agerraldian inork 
epaileari buruzko galdera-
rik egin ez zionean, oso ar-
duratua egotea epailearen 
izendapenarekin. Izan ere, 
epaile honekin, Espanyolen 
aurkako kanporaketa aise 
gainditu ondoren, eta ligako 
11 partidetatik 9 irabazi eta 
2 berdinketa lorturik, zeren 
beldur zen? 

Egia esan, Athleticentzat 
egoera honek badu irakurke-
ta positiboa, munduko talde-
rik indartsuenak horrelako 
trikimailuetara jo behar 
duenean, errespetatzen zai-
tuen seinale izan ohi delako.  
Hori bai, errespetua zelai 
barruan irabazi behar da, 
iraganeko lorpenetan lagun-
durik eta aukera berrietan 
neurria emanez. Beraz, izan 
dezagun konfiantza talde 
honetan, oraindik aukera 
baitago kanporaketari buel-
ta emateko.

ADITUAREN TXOKOA

Epaileak epaile

KOIKILI 
LERTXUNDI

Futbolaria  
eta enpresaria

Krosean bost txapeldun 
ditu Durangaldeak
Berrizen Bizkaiko txapelak banatu ziren

 KROSA J.D. 
Berrizko krosak Bizkaiko aur-
tengo txapeldunak erabaki 
zituen joan zen asteburuan, 
eta eskualdeko korrikalariak 
protagonista izan ziren, maila 
askotan. Guztira, 16 domina ira-
bazi zituzten, eta horietako bost 
urrezkoak izan ziren.

Gizonen elite mailan, Oier 
Ariznabarreta (Durango Ki-
rol Taldea) geratu da txapel-
dun, Dabid Garciaren aurretik.  
Ariznabarreta bera “espero 
baino hobeto” dabil aurten, 

krosean. Maiatzean, Espainia-
ko Duatloi Txapelketa jokatuko 
dute, Avilesen, eta horra begira-
ko prestakuntzan dabil. 

Durangaldea Running tal-
deko Txomin Marañonek eta 
Ander Hilerak urrezkoak jan-
tzi dituzte, 21 urtez azpikoan 
eta gazteetan. Bidezabalek ere 
badu Bizkaiko txapeldun bat, 
krosean: Garazi Lekunberri, 
juniorretan. Mugarra Triatloi 
taldeko Irene Loizatek, aldiz, 
promesen mailan jantzi zuen 
urrezko domina.

Nissan-Gaursak Eibarren 
bisita jasoko du, bihar
Lehen itzulian, eibartarrak nagusitu ziren

 ERRUGBIA  J.D. 
Durango Nissan Gaursa tal-
deak Eibar taldearen kontra 
jokatuko du, bihar, 16:00etan, 
Arripausuetan. Ohorezko B 
Mailan parean dabiltzan talde 
biren arteko lehia izango da.

Tade biak sailkapenaren er-
dian kokatuta daude; seigarren 
durangarrak, eta zazpigarren 
eibartarrak. Orain arte joka-
tutako 14 partiduetan, seina 
garaipen lortu dituzte, baina 
Nissan-Gaursak bonus puntu 
gehiago batu ditu, eta horrega-

tik, lau puntu ateratzen dizkio 
sailkapenean. Lehen itzuliko 
errebantxa hartzen saiatuko 
dira Durango Rugby Taldeko 
gizonak, Eibarrera egindako bi-
sitan 20-7 galdu zuten eta.

Talde biak sailkapenaren 
erdian kokatuta daude,  
eta, orain arte, seina 
garaipen lortu dituzte

Hiru urte dirauen begizkoa apurtu, eta 
Abadiñok derbia irabazi gura dio Zalduari 
2013an Maila Gorenera igo zirenetik jokatutako derbiak berdinketan edo Zalduaren garaipenagaz amaitu dira

 FUTBOLA  Joseba Derteano
Abadiñok ez daki Maila Gore-
nean Zaldua mendean hartzea 
zer den. Talde biak batera igo 
ziren 2012/13 denboraldian, eta 
harrezkero jokatu dituzten bost 
derbietatik hiru Zaldibarko tal-
deak irabazi ditu, eta bi berdin-
ketan amaitu dira. Zapatuan, 
17:00etan, estatistika txar horri 
amaiera jartzeko beste aukera 
bat izango dute abadiñarrek, el-
karren kontrako derbia dutela-
ko Zaldibarko Solobarrian.

Aspaldiko urteetako derbi-
rik erakargarriena da. Maila 
Gorenera igo zirenetik, sail-
kapenaren erditik behera ibili 
izan dira, aurten arte. Talde 
biak goiko postuetan dabiltza: 
Zaldua seigarren, eta Abadiño 
hirugarren, Ohorezko Mailara-
ko igoera postuan. Lau puntu 
daude bien artean. “Abadiño 
taldetik puntu batera geratzea 
sari handia da, eta hiru puntuen 
bila goaz”, adierazi du Zalduako 
entrenatzaile Unai Letonak.

Abadiñoko entrenatzaile 
Gartzen Telletxeak taldea oro 
har “joko ona” egiten ari dela 
dio. Ez da partiduak aurretik 
berotu zalea: “Azkenean futbola 
kirol bat da. Zaleek ondo pasatu 
dezaten saiatzea da helburua”.

Bigarren itzuliari hasiera 
emango dion partidua da. Aba-
diñok baditu itxaropentsu ego-
teko arrazoiak. Golik gehien 
sartu duen bigarren taldea da: 
Jokin Idirin eta Luken Perez di-
ra goleatzaile nagusiak, zazpina 
golekin. Gainera, Zaldua baja 
askorekin dator: lesioen edo lan 
kontuen eraginez, 16 jokalari 
erabilgarri bakarrik dituzte. 

Zalduak ere baditu derbiaren 
aurrean positibo izateko arra-
zoiak. Azken lau partiduetatik 
hiru irabazi eta bat berdinduta, 
bolada onean daude, Abadiño 
pattalaldi txikian dagoen bitar-
tean: azken hiru jardunaldietan 
ez du irabazi. Mailako lauga-
rren goleatzailerik onena ere ba-
dute: Javier Castrillo, 9 golekin.Zalduak hiru garaipen eta berdinketa bat lortu ditu azken lau jardunaldietan.

Abadiño futbol taldea Maila Goreneko igoera postuan kokatuta dago.
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Andramari Zornotzako ikastola 
berrikuntzetan murgilduta 
DBHko metodologia digitala  eta haurtzaindegiko proiektu berritzailea dira ikastolaren ikurrak

 ANDRAMARI ZORNOTZAKO IKASTOLA

Andramari Zornotzako Ikas-
tola etengabeko hazkundean 
dabil, buru-belarri. Horren 
adierazgarri dira, besteak bes-
te, aurten, ikastolaren 50. ur-
teurrenean, abian jarri dituen  
eraikina eta metodologia be-
rritzailea.

DBHn ezarritako meto-
dologia berriari erantzuna 
ematea izan da, hain zuzen, 
Andramariren azpiegiturak 
hobetzeko arrazoietako bat.

Gehiago, desberdin eta ho-
beto ikasi eta erakusteko meto-
dologia da: EKI Digitala.

Ikastolan, protagonista 

ikaslea da (irakasleen rol-alda-
keta nabaria da, beraz). Irakas-
lea ikaslearen laguntzaile da, 
ikaskuntza prozesua antolatu, 
erraztu eta gidatu egiten due-
na.

Eta, bide horretan, Zorno-
tzako Ikastolak heziketa prak-
tikoaren aldaketa haratago 
eraman eta metodologia digita-
la txertatzea erabaki du.

Integrazio pedagogikoaren 
hautua egin eta metodologia 
sozio-eraikitzailea bultzatzeaz 
gain, alor digitala ezagutu eta 
arduraz jokatuko duten hiri-
tarrak prestatzeko bide zuze-
nena jarri du abian: murgiltze 
digitala. 

Komunikatzen, norbera iza-
ten, elkarrekin bizitzen, egiten 
eta ekiten, pentsatzen eta ikas-
ten ikastea: horra hor ikasleen-
tzat nahi dugun bidea.

Zertarako, zer eta nola ira-
katsi eta ikastearekin koheren-
tzian, ebaluazioaren ikuspegia 
eta haren praktikak aldatu 
egin dira: Informazioaren Eza-

gutza, Ekintza, Komunikazioa, 
Harreman interpertsonala eta 
intrapertsonala.

Digitala izateak lana erraz-
ten du, material eta jarduera 
didaktiko guztiak leku berean 
baitaude; horrez gain, azpima-
rratzekoa da ordenagailuak 
liburuek baino pisu txikiagoa 
duela; eta, azkenik, ikasle edo 
irakasleen arteko harremana 
bultzatzen eta sendotzen du, 
edozein unetan harremane-
tan sartzeko aukera eskainiz, 
zalantzak argitzen laguntzen 
duelako.

Hobekuntzak, baina, ez dira 
DBHko etapara mugatu, Haur-
tzaindegia berritzen ere bai-
tabil Andramari ikastola.

Azkeneko urteetan asko 
ugaldu dira haurtzaroaren in-
guruko ikerketak.

Gizarte-aldaketek eragin 
handia izan dute haurtzaroa-
ren esparruan, hala familien 
izaerari eta egoerei dagokie-
nez nola egoera ekonomikoari 
eta lan baldintzei dagokienez.

Ikastolok,  gaur e gungo 
egoeraren inguruko hausnar-
keta egin ostean eta horren on-
dorioz, gizarteari eskaintzen 
diogun haur hezkuntzaren 
eredua berritzea erabaki dugu.

Andramari ikastolan HH 
(0-6 urte) etapa gaurkotu eta 
egokitu egin nahi dugu. Orain 
arte daukagunari berrikuntza 
pedagogikoak gehituz, gure 
haurrekin lotura egokia izan 
eta osotasunean ulertu, hezi 
eta hazteko asmoz.

Amaren sabelean dagoene-
tik, haurra loturak sortzen ari 
da,  6-7 hilabete arte azaleratu 
ez arren. Eta lotura, atxiki-
mendu hori sustatuko duten 
elementuak behatu eta ase 
nahi ditugu ikastolan, umeak 
atxikimendu ziurra lor dezan. 
Horrela, umeari esparru la-
saia eta lasaigarria eskainiz, 
umeak gustura abiaraziko du 
arakatzeko fasea. Etapa ho-
rretan, bere ingurua arakatuz 
barneratuko du behar duen 
informazioa gehiena.

Betiere ildo horretan, hau-
rren beharrak betetzeko mu-
gimendu askea bermatuko du-
ten material berriak ezartzen 
dihardugu haurtzaindegian.

Heziketa praktikoaren 
aldaketa haratago eraman 
eta metodologia digitala 
txertatzea erabaki dute
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ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
• DURANGO: 1, 2 eta 3 logelako etxebizitzak 

alokagai. 575€-tik aurrera.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• TABIRAKALEA: 3 logela, komuna, sukaldea eta 

egongela. Etxe osoa kanpora begira. Garaje 
itxia. 

• ERROTARITXUENA: atikoa. 3 logela, 2 komun, 
sukalde-egongela. 2 terraza handi. Etxe osoa 
kanpora begira. 4 kotxerentzako garaje itxia. 

• MIKELDI: 3 logela, sukaldea balkoiarekin, 2 
komun eta egongela. Ganbara eta garajea. 
Berriztatua. 

• FRANZISKO IBARRA: 4 logela, 2 komun, 
sukaldea, despentsa eta egongela balkoiarekin. 

• KALEBARRIA: 3 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. 120.000€.

• ARTEKALE: 8 etxebizitza eraikitzen. Logela 1 eta 
2koak. Trastelekuarekin. 128.000€-tik aurrera.

• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoa kanpora begira. 
Berriztatzeko. Zonalde onean kokatua.

• ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. 2 logela, 2 
komun eta sukalde amerikarra eta egongela. 
Garaje itxia eta terraza izugarriak.

ATXONDO
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela. Etxe 

osoa kanpora begira. 3 balkoi. Garaje itxia.
• 3 logela, 2 komun, sukaldea esekitokiarekin eta 

egongela. Etxe osoa kanpora begira. Garajea 
eta trastelekua. Berria ematen du.

• 2 logela, komuna, despentsa, sukaldea 
esekitokiarekin eta egongela. 

LEKEITIO 
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

terrazarekin. Garajea. Auzune pribatua. 
Igerilekua eta frontoia.

ABADIÑO
• AITA LETONA: 2 logela, komuna, sukaldea eta 

egongela. Trastelekua eta garajea.
• ITURRITXO: Logela bakarreko apartamentua. 

Sukalde amerikarra-egongela, komuna eta 
esekitokia. Ganbara, garaje bikoitza eta 
trastelekua.

ZALDIBAR
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

balkoiarekin. Guztiz berriztatua. Trastelekua.

LUR SAILAK SALGAI
ABADIÑO
• Bifamiliarra eraikitzeko 1.000 m2-ko lursaila 

salgai Zonalde egokia. 
BERRIZ
• 10.000 m2-ko lursaila. Sarbide ona.
IURRETA
• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko 

aukera dago.
ABADIÑO
• Bifamiliarra eraikitzeko 1.100 m2-ko lursaila 

salgai. Informazio pertsonalizatua.  
EUBA
• 3000 m2 eta 3.455 m2-ko lursailak. 2 lurzati, 

bakoitzean bifamiliarra eraikitzeko aukerarekin.
ZORNOTZA
• LARREA: 27.000 m2-ko lursaila.

BASERRIAK  
ETA TXALETAK SALGAI

• ABADIÑO: Gaztelua. Baserria. Arku zoragarria 
dauka sarreran. 20.000 m2-ko lursaila baserri 
ondoan.

• BERRIZ: 1.200 m2-ko lursailean kokatutako 
txaleta, Abeltxe kalean. 4 logela, 3 komun, 
sukaldea eta egongela. Garajea.

• ATXONDO: Martza auzoan. 15.000 m2-ko 
lursaila. Teilatu berria. Zonalde ikusgarria.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ALLUITZ: 1 edo 2 logela, sukaldea, egongela eta 

komuna. Garajea eta trastelekua. 
• ALLUITZ: 3 logela, sukaldea, egongela eta 

komuna. 2 balkoi. 
• ANDRA MARIA: 2 logela, sukaldea, egongela eta 

komuna.
• ANDRA MARI: 3 logela, sukaldea, egongela eta 

komuna. 2 terraza. 
• ARAMOTZ: 3 logela, sukaldea, egongela eta 

komuna. 
• ARTEKALEA: 4 logela, sukaldea, egongela eta 

komuna.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 3 logela, sukaldea, 

egongela eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.
• ASTOLA BIDEA: 3 logela, sukaldea, egongela eta 

komuna. 
• BARRENKALEA: 3 logela, sukaldea, egongela eta 

komuna. Balkoia.  
• ERMODO: 3 logela, sukaldea, egongela eta 2 

komun. 2 balkoi. Garajea eta trastelekua.
• ERROTARITXUENA: 2 logela, sukaldea, egongela 

eta 2 komun. 2 terraza. Garajea aukeran, eta 
trastelekua.

• ERRETENTXU: 4 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. Balkoia. Garajea aukeran.

• EZKURDI: 4 logela, sukaldea, egongela eta 3 
komun. Garajea aukeran, eta trastelekua.

• EZKURDI: 3 logela, sukaldea, egongela, 
bainugela eta komuna. 

• FRANZISKO IBARRA: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta 2 komun. Balkoia. Garajea 
aukeran.

• GALTZARETA: 5 logela, sukaldea, egongela, 2 
komun eta 2 bainugela. Portxea. Garajea eta 
trastelekua.

• GOIENKALEA: logela, sukalde-jangela eta 
komuna. 2 terraza. Trastelekua.

• JOSE ANTONIO AGIRRE: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta 2 komun. Balkoia. Garajea eta 
trastelekua.

• JUAN DE ITZIAR: 2 logela, sukaldea, egongela, 
komuna eta despentsa. 

• JUAN DE ITZIAR: 2 logela, sukaldea, egongela 
eta 2 komun. Lursailarekin. 

• JUAN MARI ALTUNA: 2 logela, sukaldea, 
egongela eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.

• KIRIKIÑO: 3 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. 

• KOMENTU KALEA: 2 logela, sukaldea, egongela 
eta komuna. Trastelekua.

• MARTXOAREN 8KO: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta 2 komun. Balkoia. Garajea.

• MIKELDI: 3 logela, sukaldea, egongela eta 2 
komun. Balkoia. Garajea eta trastelekua.

• MONTEBIDEO: 3 logela, sukaldea, egongela eta 
2 komun. Terraza. 

• MURUETA TORRE: 3 logela, sukaldea, egongela 
eta 2 komun. Balkoia. Garajea eta trastelekua. 

• PLATERUEN PLAZA: 4 logela, sukaldea, egongela 
eta 2 komun. Garajea.

• SAN AGUSTIN: 5 logela, sukalde-jangela, 
egongela eta 3 komun. 

• SAN FRANZISKO: 3 logela, sukaldea, egongela 
eta 2 komun. 2 balkoi. Garajea eta trastelekua. 

• SASIKOA: 3 logela, sukaldea, egongela eta 2 
komun. Balkoia. Garajea eta trastelekua.

• SASIKOA: 4 logela, sukalde-jangela, egongela 
eta 2 komun. Balkoia. Trastelekua.

• TABIRA: 4 logela, sukaldea, egongela eta 2 
komun. Despentsa. Balkoia.   

• UNDA TORRE: 3 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. 

• URKIAGA TORRE: 3 logela, sukaldea, egongela 
eta komuna. Trastelekua.

Etxebizitza gehiago salgai Matienan, 
Abadiñon, Berrizen, Zaldibarren eta 

Otxandion, besteak beste.

ETXEBIZITZAK SALGAI
MURUETA TORRE

LANDAKO

FRANZISKO IBARRA

ASKATASUN ETORBIDEA

ARAMOTZ

ALLUITZ

www.inmoduranguesado.com

• 3 logela horma-armairuekin, egongela handia, 
sukalde jantzia eta 2 komun. Trastelekua eta 
garajea. Etxe osoa kanpora begira.  
Ezin hobea! 279.000€.

• 100 m2 . 4 logela, egongela, sukalde jantzia 
eta 2 komun. 2 balkoi. 20,25 m2-ko ganbara 
eta garajea aukeran, itxia edo zabalik. Terraza 
komunitarioa. 250.000€.

• Guztiz berriztatua. 3 logela, egongela, 
sukaldea eta komuna. Berogailua.  
135.000€. Negoziagarria.

• Apartamentua kontserbazio-egoera ezin 
hobean. 50 m2.  135.000€.

• 3 logela, egongela, sukalde jantzia, komuna eta 
despentsa. Igogailuarekin. 145.000€.

• Handia. Guztiz berriztatua. 3 logela, egongela 
handia, sukalde handia eta 2 komun. Garajea 
aukeran. 246.000€.

ETXEBIZITZAK SALGAI
TABIRA

MURUETA TORRE

  MATIENA (Laubideta)

ZALDIBAR (Erdialdean)

IURRETA (Maspe)

ANTSO ESTEGIZ

• Apartamentua. Erdi berria. Egongela eta 
sukaldea esekitokiarekin. Ganbara. 175.000€.

• Etxebizitza altua. 3 logela, 2 komun eta 
egongela terrazarekin. Ganbara, garajea eta 
trastelekua.

• 2 logela, komuna, egongela eta sukaldea. 
Eguzkitsua. 111.500€.

• 110 m2. 4 logela, 2 komun, egongela 
terrazarekin eta sukalde handia. Ganbara. 
Eguzkitsua. 190.000€.

• 3 logela, komuna, egongela eta sukaldea. 2 
terraza. Igogailua eta berogailua. 140.000€.

• 4 logela, komuna, sukaldea, despentsa eta 
egongela terrazarekin. Garajea aukeran. 
165.000€.

ETXEBIZITZAK SALGAI
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Higiezinak

ETXEBIZITZAK
SALDU

Aramaio. Berriki etxea. Aukera
asko. 140m2-ko azalera du, 
handitu egin daiteke. 3000m2-ko
lursaila. Eguzkitsua, Urkiolako
parke naturaleko ikuspegia du.
Hiru hiriburuetatik urbil. 
Tel.: 669-06 47 88.

Bilbo. 76 m2 erabilgarri. Kalitate
oneko materialak. Egurra. 
Guztiz berriztuta. Garajea 
aukeran. Posta elektronikoa: 
  bilbosalgai@gmail.com

Elorrio. Elorrion 4 logelako 
Duplex ia berria salgai. 3 komun
eta garaje haundi itxia. Guztira
135 m2. 355.000 euro. 
Tel.: 659-39 05 63 Asier. 

Garai. Baserria salgai. 
Oarbeaskoa, San Migel auzoa, 6.
XVI. mendekoa. Tolare azpiegi-
tura, Igartubeiti baserriaren
tankera eta sasoikoa. Ondare 
legez, Bizkaiko Foru Aldundiaren
errehabilitaziorako diru-laguntza
du. 10.000 m2-ko lursaila. 
8.500 m2-ko belardi soroa,
nahiko laua. 200m2ko baratza,
fruta-arbolak. Nekazaritza turis-
moa edo nekazaritza ekologiko-
rako aproposa. Toki lasaia,
hegoaldera begira. Errehabili-
tazioa behar du. 
Bifamiliarra egiteko baimena. 
Tel.: 639-83 34 89. 
jo.amantegi@gmail.com.

Mallabia. Aukerakoa,
nekazaritzarako edo nekazaritza-
turismorako, toki eguzkitsu eta
ederrean, 20.000 m2 lursail.
Prezio egokia, ikusi nahi baduzu,
deitu. Tel.: 655-70 26 47 (19:00-
21:00). Nahi izanez gero, aukera
dago lursail gehiago eskuratzeko.

Ziortza-bolibar. Bolibarren
baserria eta lursailak salgai. 
Tel.: 660-35 80 67.

ERRENTAN EMAN

Berriz. Berrizen, hiru logelako
etxebizitza errentan. 
Tel.: 639-42 54 43.

PISUA KONPARTITU
PISUKIDE BILA

Iurreta. Logela alokatzen da 
Iurretan. Tel.: 626-15 68 17.

GARAJE / TRASTEROAK
SALDU

Zaldibar. Zaldibarren garaje
partzela bat salgai. Bekoetxe
kaleko 2 zenbakian. 
Tel.: 696-46 03 87.

Lana - negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

Durangaldea. Sukaldeko 
laguntzaile moduan lan bila nabil
platerak garbitzen. Esperientzia
lisatze industrialean eta pertsona
nagusiak zaintzen. Egun osoko
lana edo orduka. 
Tel.:  632-49 11 30.

Durangaldea. Mutil arduratsua
prest dago okindegi edo taberna
batean laguntzaile aritzeko, baita
baserriko eta mendiko lanak 
egiteko ere. Tel.: 632-84 92 71.

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Neska arduratsua
prest dago pertsona nagusiak
zein umeak zaintzeko. 
Tel.: 610-80 42 82.

Durangaldea. Lan bila nabil
barneko zein kanpoko langile
moduan. Orduka ere bai. 
Pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen ditut. Esperientzia 
handia. Tel.: 632-89 96 53.

Durangaldea. Emakume 
arduratsua pertsona nagusiak
edo haurrak zaintzeko prest. 
Etxeko lanak ere egiten ditut. 
Erreferientziak ditut. 
Tel.: 659-08 81 85 // 
946-03 35 00.

Durangaldea. Lan bila nabil, 
aste barruan zein asteburuetan
lan egiteko, goizez zein gauez.
Pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen ditut. Garbiketan ere 
aritzen naiz. Tel.: 690-68 73 95.

Durangaldea. Andra arduratsua
eta esperientziagaz lan bila dabil
pertsona nagusiak zaintzeko edo
garbiketan aritzeko asteburuetan,
orduka edo gauez. 
Tel.: 602-81 87 82.

Durangaldea. Neska arduratsua
eta esperientziagaz prest dago
pertsona nagusiak zaintzeko edo
orduka garbiketan aritzeko. 
Tel.: 632-95 29 55.

Durangaldea. Neska arduratsua
eta esperientziagaz prest dago
pertsona nagusiak zaintzeko edo
orduka garbiketan aritzeko. 
Tel.: 632-57 31 80.

Durangaldea. Neska arduratsua
eskaintzen da pertsona nagusiak
eta umeak zaintzeko. Orduka,
asteburuetan eta jai egunetan,
barneko zein kanpoko langile
moduan. Tel.: 697-31 33 58.

Durangaldea. Neska arduratsua
eta esperientziagaz lan bila dabil
umeak zaintzen zein garbiketan.
Asteburetan eta orduka ere bai.
Tel.: 602-01 24 53.

Durangaldea. Lan bila nabil,
pertsona nagusiak zaintzen edo
garbiketan. Tel.: 648-78 53 63.

Durangaldea. Lan bila nabil, 
aste barruan zein asteburuetan
lan egiteko, goizez zein gauez.
Pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen ditut. Garbiketan ere 
aritzen naiz. Tel.: 632-20 31 55.

Durangaldea. Lan bila nabil,
pertsona nagusiak edo umeak
zaintzen, garbiketan edo gauetan
laguntzeko. Arratsaldez edo
gauez. Tel.:  631-73 01 44.

Durangaldea. Lan bila nabil, 
barruko zein kanpoko langile

moduan, pertsona nagusiak edo
umeak zaintzen. Garbiketan ere
aritzen naiz. Tel.:  666-30 27 83.

Durangaldea. Lan bila nabil, 
barruko zein kanpoko langile
moduan, pertsona nagusiak 
eta umeak zaintzen. Garbiketan
ere bai. Tel.: 632-72 87 90.

Durangaldea. Gizon euskalduna
naiz, eta prest nago mugitzeko
arazoak dituzten adinekoak
zaintzeko. Autonomoa naiz.
Prezio merkea. 
Tel.: 690-28 60 71. 

GAINERAKOAK
Durangaldea. Gizona lan bila
pintore, arotz edo igeltsero 
moduan. Baserrian lan egiteko
prest, aste bitartean zein 
asteburuan. Telf.: 666-66 24 15.

LAN ESKAINTZAK
PERTSONAK ZAINDU

Berriz. Berrizko pertsona 
euskalduna behar dugu umeak
eskolara eramateko. 
Tel.: 653-70 97 62.

IRAKASKUNTZA
Elorrio. Autocad map irakaslea
behar dut, oinarrizko maila
irakasteko. Interesatuek deitu
zenbaki honetara: 625-70 74 38.

Denetarik
EMAN / HARTU

Renault Trafic furgonetaren
atzeko hiru eserlekuak opari.
Renault Trafic furgonetaren
atzeko hiru eserlekuak oparitzen
ditut. Berri-berriak. 
Tel.: 620-21 99 84.

GAINERAKOAK
Eskola partikularrak (Lehen
Hezkuntza). Unibertsitatean
dabilen neska euskalduna, Lehen
Hezkuntzako ikasleei eskola 
partikularrak edo laguntza
emateko prest dago. Ingeleseko
maila altua eta titulatua (C1). 
Ordutegi eta egutegi oso zabala,
arratsaldez. Tel.: 689-75 40 39.

Familia - etxea

ETXERAKO TRESNAK /
ALTZARIAK

SALDU

Ume logela salgai. Sehaska ohe
bihurtzen da. Gutxi erabilia. Ohea,
armairua, aldatzekoa, koltxoia,
eta oheko arropa barne. 
Tel.: 658-70 17 48. Olatz.

Hozkailua salgai. Hozkailua 
salgai. Izozkailua ez dabil. 150
euro. Telf.: 636-04 63 18.  

Lehorgailua salgai. 
Kondentsazioko Fagor B 
motatako lehorgailua salgai.
Gutxi erabilia. Tel.: 618-17 97 57.

Ibilgailuak

AUTOAK
SALDU

Opel Zafira salgai. Opel Zafira 
salgai. 1.7 CDTI ENERGY EC.
2009koa. 110.000 kilometro. 
Diesela. 7 plaza. Pintura 
metalizatua. 
Ondo zainduta. 7.500 euro. 
Tel.: 669-66 77 27. 
Oharra: argazkiak ikusi nahi 
badituzu, bidali email helbidea 
eta bialduko dizkizut. E-posta:
kepagoba@gmail.com.

Denetarik

SALDU / EROSI
Apalak, mahaia, fotokopia-
gailua eta hozkailua salgai. 
Bi motatako apalak (100 euro 
eta 60 euro), mahaia (50 euro),
fotokopiagailua (325 euro) eta
hozkailua (130 euro). 
Tel.: 685-71 80 26.

Berogailua, gondola eta tabako
makina salgai. Berogailua (110
euro), gondola (275 euro) eta
tabako makina (400 euro) salgai.
Tel.: 685-71 80 26.
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:: DURANGO | ZUGAZA 
La gran  
apuesta 
• barikua 22: 19:30/22:00  
• zapatua 23: 17:00/19:30/22:30  
• domeka 24: 16:30/19:00/21:30  
• astelehena 25: 18:30/21:00  
• martitzena 26: 20:00

La quinta ola
• barikua 22: 19:30/22:30  
• zapatua 23:17:00/19:30/22:30  
• domeka 24: 16:30/19:00/21:30  
• astelehena 25: 18:30/21:00  
• martitzena 26: 20:00

Los odiosos  
ocho
• barikua 22: 21:30  
• zapatua 23: 21:30  
• domeka 24: 21:00  
• astelehena 25: 20:30   
• martitzena 26: 20:00

Alvin y las  
ardillas: fiesta  
sobre ruedas
• barikua 22: 19:30  
• zapatua 23: 17:00/19:30  
• domeka 24: 16:30/19:00  
• astelehena 25: 18:30

:: ELORRIO | ARRIOLA 
Grandma
• zapatua 23: 22:00  
• domeka 24: 20:00   
• astelehena 25: 20:00 

:: ZORNOTZA |  
ZORNOTZA ARETOA 
Joy
• barikua 22: 20:15  
• zapatua 23: 19:30/22:00  
• domeka 24: 20:00   
• astelehena 25: 20:15

Aviones  
de papel
• domeka 24: 17:00   

Walls
• martitzena 26: 20:00   

Una pastelería  
en Tokio
• eguena 28: 20:15   
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ANBOTOko agendan ezer iragarri 
gura baduzu, idatzi agenda@anboto.org 

helbidera edo deitu 946 232 523 telefonora, 
eguazten eguerdia baino lehen.

AGENDA

Musika

:: ABADIÑO 

URTARRILAREN 23an

22:00etan, Puto Bastardo + 
Kanormales, Gaztetxean.

:: BERRIZ 

URTARRILAREN 23an

20:00etan, Eraul taldearen 
kontzertua, Kultur Etxean.

:: DURANGO 

URTARRILAREN 28an

20:00etan, Kantulagun, 
Plateruenean.

:: ELORRIO 

URTARRILAREN 23an

23:00etan, Sermond’s + 
Zura, Gaztetxean.

Antzerkia

:: BERRIZ

URTARRILAREN 22an

18:00etan, ‘Txanogorritxu’, 
Kultur Etxean.

:: DURANGO 

URTARRILAREN 24an

19:00etan, ‘Zergatik Jamil?’, 
San Agustinen.

:: ELORRIO 

URTARRILAREN 22an

22:00etan, ‘El crimen de la 
hermana Bel’, Arriolan.

URTARRILAREN 24an

17:00etan, ‘Moby Dick’, 
Arriolan.

Erakusketa

:: ABADIÑO

URTARRILAREN 31ra arte

Gonzalo Etxebarriaren 
‘Alderrai’, Museoan.

:: ELORRIO

URTARRILAREN 28ra arte

‘Artea eta Giza Eskubideak’ 
erakusketa, kultur etxean.

Kontalaria

:: ABADIÑO

URTARRILAREN 26an

18:00etan, Lur Usabiaga 
(5 eta 8 urte artekoentzat), 
Udal Mediatekan.

:: DURANGO

URTARRILAREN 22an

19:00etan, Maite Frankoren 
‘Lo que la noche despierta’ 
(helduentzako saioa), udal 
liburutegian.

:: IURRETA

URTARRILAREN 22an

17:30ean (3-4 urte), eta 
18:00etan (5 urtetik 
gora), Dorleta Kortazar, 
Bibliotekan.

URTARRILAREN 29an

20:00etan, Celso F. 
Sanmartinen helduentzako 
ipuinak: “Cantar como un 
pájaro, escuchar como el 
lobo’, Bibliotekan.

Zinema

:: ABADIÑO

URTARRILAREN 26an

19:00etan, ‘Urzulo’, Errota 
kultur etxean. Abadiñoko I. 
Espeleo Astea.

Dastaketa

:: DURANGO

URTARRILAREN 29an

20:00etan, Perretxiko 
dastaketa, Plateruenean.  

Bertsoak

:: ABADIÑO

URTARRILAREN 29an

21:00etan, Bertso afaria 
Alaia Martin eta Fredi 
Paiagaz, Gaztañodi 
Elkartean. Sarrerak 
Abarketeruenean eta Petite 
Liburudendan daude salgai, 
16 euroan.  

Berbaldia

:: BERRIZ

URTARRILAREN 26an

19:30ean, Oier Araolazaren 
berbaldia: ‘Emakumea euskal 
dantzan’, Kultur Etxean.  

:: IURRETA

URTARRILAREN 27an

18:00etan, Janire Estebanez, 
sare sozialei eta gazteei 
buruz, Ibarretxe kultur 
etxean.  

Urtarrilaren 22an, Elorrioko Arriolan

‘El crimen de la hermana Bel’ 
La Pavana Kataluniako antzerki taldearen obra izango da ikusgai, gaur, 
Elorrioko Arriolan. Teresa Vallicrosa, Anna Casas, Maria José Peris eta 
Amparo Fernández dabiltza ‘El crimen de la hermana Bel’ obran aktore 
lanetan, Frank Marcusek 60ko hamarkadan idatzi zuen ‘The killing of 
Sister George’ obran oinarritutako testuagaz. Rafael Calatayud da 
zuzendaria. Maitasuna, eta errealitatearen eta fikzioaren arteko jokoa 
dira komediaren ardatzak. 

Urtarrilaren 23an, 20:00etan, 
Berrizko Kultur Etxean

Eraul
Iazko abuztuan kaleraturiko diskoko kantak Berrizko Kultur 
Etxean aurkeztuko ditu, bihar, Eraul seikote gipuzkoarrak. 
Gitarra, biolina, baxua, gitarra akustikoa, biolontxeloa, 
teklatua eta perkusioa jotzen dituzte, besteak beste, Eraul 
taldeko sei musikariek. Instrumentu horiek guztiak baliatuta, 
izaera bereziko folk musika sortzen dute. 

Aurkezpena

:: DURANGO

URTARRILAREN 28an

19:00etan, ‘Ametsen liburua’ 
aurkeztuko dute, Hitz 
Liburudendan.

:: ZORNOTZA

URTARRILAREN 22an

20:00etan, Miren Amuriza, 
‘Kapulana bat zintzilik’ 
ikuskizunagaz, Zelaietan.

Jaialdia

:: ZALDIBAR (Gurea da 
garaipena eguna)

URTARRILAREN 23an

11:00etan, Elkartasun 
pegada, Herriko aurrean.  

13:00etan, harrera eta 
elkartearen aurkezpena.  

14:30ean, bazkari herrikoia, 
Olazarren. Ondoren, 
Daltondarren dantzaldia.  

19:00etan, poteo girotua, 
Olazar pilotalekutik.  

22:00etan, manifestazioa.  

22:30ean, Kontzertuak, 
Gaztetxean: Shock Waves, 
Nevadah eta Worth It.  

Bazkidetza

:: IURRETA

11:00-12:00 eta 18:00-
20:00, Goiuriko Ama 
nagusien elkartean 
bazkidetza egiteko aukera 
(urtean 10 euroko kuotagaz).
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zorionak@anboto.org 
eguazteneko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAKBOTIKAK

EGURALDIA

BARIKUA, 22 
 09:00-09:00

Gaztelumendi 
J.A. Abasolo 2 - Durango

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ZAPATUA, 23
09:00-09:00

Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

09:00-13:30

De Diego 
Intxaurrondo 22. - Durango

Gaztelumendi 
J.A. Abasolo 2 - Durango

Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango

Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango

Unamunzaga
Muruetatorre 2C - Durango

Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango

Navarro 
Artekalea 6 - Durango

Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

Jaio-Olabarrieta 
Errekakale 6 - Elorrio

Bartolome 
Gabiola 2 - Berriz

Eguren, Isabel 
Trañabarren 15 - Abadiño

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

DOMEKA, 24
09:00-09:00

De Diego 
Intxaurrondo 22. - Durango

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ASTELEHENA, 25
09:00-09:00

Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

MARTITZENA, 26
09:00-09:00

Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUAZTENA, 27
09:00-09:00

Etxebarria 
Montevideo etorb. 2 - Durango

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUENA, 28
09:00-09:00

Navarro 
Artekalea 6 - Durango

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

Hamabostean behin jasotako zorion-agurren artean tarta bat zotz egingo dugu.  
Zozketan parte hartzeko bidali kontakturako datuak zorion agurrarekin batera.

Ermodo, 11  
DURANGO 
Tel.: 946 201 663 
gozatudurango@ 
gmail.com

Gozatu Gozotegia

ZAPATUA 18º / 9º

IGANDEA 19º / 10º

ASTELEHENA 17º / 8º

ASTEARTEA 13º / 5º

  Zorixonak, laztana, zure familia 
guztiaren partez! Itzel ospatuko 
dugu, maite zaitugu sorgintxu! 
Musu handi bat!

  Ez, ez da Harrison Ford.  
Unai Solaetxe da, Egipton San 
Mameserako Grial Santua 
bilatzen. Zelako abentura! 
Zorionak Matienatik

  Zorijjonak, Garazi! Urtarrilaren 
12xen 12 urte egin zenituelako! 
Musu potolo bat kuadrillako 
danen partez!

  Gure txirrindulari Aitor 
Mazorriagak urtarrilaren 21ean 
urteak bete ditu. Zorionik 
beroenak eta mosu handi bat. 
Horrela jarraitu, makina!

  Elene Loroño Bizkarra gure 
printzesatxoak urtarrilaren 27an 6 
urte beteko ditu. Zorionak eta 
mosu pilo bat etxekoon partez!

  A ze parea, Guillermo ‘Kartu’  
eta Dana txakurra. Karturen 
urteguna danborradan, eta 
Athletic ikusten ospatu dute. 
Zorionak Matienatik eta 
Ondarrutik!

  Zorionak etxeko sorgintxuari, 
urtarrilaren 24an urte bi betetzen 
ditu. Mosu potolo bat bere neba 
Oinatzen eta amatxo eta aitatxoren 
partez!

  Orain bai, Alaitz! Zure 
urtebetetzea heldu da! Zorionak, 
Laia eta Ihararen partez!

  Atzo, gure Garazik sei urte bete 
zituen, eta, ederki ospatu genuen 
arren, asteburuan segituko dugu! 
Sei muxu eta potta potolo etxeko 
guztien partez!



LAUHORTZA

AITOR 
AURREKOETXEA

EHUko  
irakaslea

Akuilua

Mein Kampf
Mein Kampfen (Nire borroka) 
Hitlerrek bere ziegan 1925. 
urtean idatzi zuen liburu anti-
semita da.

Liburu hau, nazionalsozia-
lismoak guda galdu ostean, de-
bekatu egin zuten Alemanian, 
eta gaur arte debekua inda-
rrean egon da.

Duela urtebete, polemika 
bizi baten ostean, epaileek li-
buruaren berrargitarapena 
baimendu zuten,  baina baldin-
tza batzurekin; esaterako, libu-
ruaren edizioak kritikoa izan 
behar zuen, hau da, liburuaren 
arriskuez adituen gogoetak 
agertu beharko zirela.

Erabakia nahiko paradogi-
koa da; izan ere, gaur egun ere, 
Mein Kampfen edizio origina-
lak aurkitu daitezkeelako (nik 
duela urte batzuk lortu nuen 
1933. urteko bat).

Nire borrokan agertzen di-
ren mehatxuak geroago naziek 
juduen sarraskian gauzatu 
zituzten, eta oraindik ere, Hit-
lerrek egindakoa oso presente 
dago; horregatik, Alemanian 
zero tolerantzia dago nazis-
moarekin. 

Gobernu alemaniarrak due-
la gutxi bukatu du ordaintzen 
Lehenengo Mundu Gudako 
erreparazioak, eta Bigarren 
Mundu Gerra hasteagatik na-
zioarteko auzitegiek ezarrita-
ko zigor ekonomikoa ordain-
tzeke dauka.

Berlingo lagun batzuek esan 
didatenez, liburuaren 15.000 
ale argitaratu dituzte, eta lehe-
nengo egunean agortu dira 
guztiak. Espero dezagun hain 
esanguratsua den datu hau 
onerako izatea.

Iratxe Martinezek azaldu du gaztarotik izan duela harreman estua abeltzaintza munduarekin

 AKUILUA  Paul Bustindui
Arrautza ekologikoak ekoiz-
ten dituen abeletxe bateko 
arduraduna da Iratxe Martí-
nez. 3.000 oiloz arduratzen 
da bertan. Baserri giroan he-
zi ondoren, argi zeukan landa 
zela berea.

Noizkoak dira zure haztape-
nak baserri munduan?
Gaztetatik izan dut erlazio 
handia baserri giroarekin, 
aitita-amamak eta gura-
soak baserritarrak bai-
tira. Gaur egungo beha-
rretara eraldatuta dago 
abeltegia, baina betiko 
baserri ohitura kontser-
batzen da.

Betidanik izan duzu argi 
abeltzain ibiliko zinela?
Ikasketak bukatu ondo-
ren, hainbat lan ezberdine-
tan ibili naiz. Metalgintza 
arloan, tailerretan eta super-
merkatuetan. Azkenean, bai-
na, baserri girora bueltatzea 
erabaki nuen.

Tamalez, oraindik badago 
jendea arraroa egiten zaiona 
emakume bat abeltzain mo-
dura ikustea. Arrautza oskola 
apurtzea zaila egin zitzaizun?
Gaur egun, gero eta ohikoagoa 
da gure gizartean. Edonola ere, 
ez da berdina emakume bat 
landa giroan aritzea, edo ema-
kume bat izatea esplotazioa gi-
datzen duen pertsona. Norma-
lean, gizonak dira enpresaburu 
modura agerian dauden per-
tsonak. Baina, zorionez, gero 
eta emakume gehiago gabiltza 
hori irauli guran.

Izan duzu inoiz eragozpenik 
emakumea izateagatik?
19 urterekin nekazaritza ikas-
ketak bukatuta praktiketan ha-
si nintzenean, traba asko aurki-
tu nituen. Bertako abeletxean, 
gizonak ziren guztiak, eta ez ze-
goen emakumeentzako aldage-

larik. Gainera, besteek baino 
gehiago erakutsi behar 

nuen, gizona ez izatea-
gatik. Ez zegoen esku-
biderik. Azkenean, es-
fortzuaz lortu nuen ni-
re tartetxoa zabaltzea, 
hasiera gogorra egin 
zitzaidan arren.  

Nolakoa da egune-
roko lana oiloekin?
Oiloak gober na-
tzea ez da zaila. Egu-

nean pare bat bider 
joan behar zaie bisi-

tan, arrautzak batu, eta 
hildako oiloak ataratze-
ko. Makinei ere errepara-
tu behar zaie, pentsua eta 

ura ondo egon daitezen 
abereentzat. 

Zuen arrautzak ekologi-
koak dira. Ze alde dago 

arrautza ekologiko eta arrun-
ten artean?
Arrautzen ezberdintasuna oi-
loen bizimoduan dago. Ekolo-
gikoak pentsu naturalaz soi-
lik elikatzen dira, hau da, kon-
tserbagarririk gabe, eta, horrez 
gain, leku ugari daukate landa 
eremuan mugitzeko.  Ez da pro-
dukzio masibo bat. 

Jendeak baloratzen du arrau-
tza ekologikoen kalitatea?
Oraindik, jende askok ez da-

ki gauza handirik honen in-
guruan. Arrain eta okelei bu-
ruz, informazio asko dago, bai-
na arrautzen inguruan ez.  He-
men inguruan, beti izan dugu 
baserriko arrautzen ohitura. 
Aldiz, Bilbo moduko hirigunee-
tan, guztiz ezberdina da egoe-
ra. Azalpena eman behar zaie 
produkzio naturalaren ingu-
ruan, eta, askotan, komeriak 
izaten dira. Ekologikora jotzen 
duen pertsonak elikadura osa-
suntsuaren inguruko ideia ar-
gi dauka. 

Trabarik izan duzu apustu hau 
egitean?
Hasieratik izan dira trabak. 
2004an sartu nuen lehen proiek-
tua, udaletxean, eta 2011 arte ez 
zidaten onartu. Orduan sar-
tu nuen oiloen kontua proiek-
tuan. Egunero, etsita irteten 
nintzen udaletxetik, ezezko 
erantzuna jasota beti. Ez zuten 
nahi oilo produkzio bat Garai-
ko herrian. Arazo ugari jarri 
dizkidate eraikinean eta lur-
sailean. 

Produktu freskoen merka-
tuan, kantitateak eta prezio 
baxuak agintzen dutela esan 
ohi da. Etorkizuna kalitatezko 
produktuena dela uste duzu?
Gaur egungo krisi garai hone-
tan, ahal duenak behintzat, ka-
litatezko produktura jotzen 
du. Umeak dituen jendeak, edo 
pertsona nagusiek, argi du-
te produktu egokiekin elikatu 
behar direla, bizimodu osasun-
tsua lortzeko. Nire apustua ka-
litatezko arrautza ekologikoak 
merkatura kaleratzea izan da, 
hasieratik.

“Besteek baino gehiago erakutsi 
behar nuen gizona ez izateagatik” 

Iratxe Martínez | Baserritarra | Garai, 1975


